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నాట్యకళా విజ్ఞాన గ్రంథ మండలి 

పదియవ కుసుమము, 

తాజ్ వముహత్, 

1వ భాగము. 

గరూటాలవ్లై రా యె స్రేట మే-నేజరుగానై'న ' 

మ! రా॥ శ్రీ నండూరి వెంకటనుబ్బారావు పంతులు, వీ ఏ. 
“గారి చేరచియింపంబడి 

శాకినాడ నాట్యకశావిజ్ఞాన గంధ మండలి వారిచే 

(పక టింపంబడియె, 

న న. 

సంపావకుడు ; 

జాల్తాబౌదా గో పాలకృష్లారావు, బి, వ. 
జానీ దా 

మొదటీకూర్చు 500 పతులు 

కాకినాడ 

రంగా అండ్ కో., నుదా9క్షర శాలయందు ముదింపంబడి యె, 

న్డ్ శాపీనైటు రిజన్సర్డ ] [సెలవ | 0-0 





నాట్యకళా విజ్ఞాన (గంధమ్మకీవి, 

రాజపోషకులు. 

1 మ॥రా॥ రా! యన్, బలరామమూ ర్తినాయుడుగారు, 

2 ,, 

తి 

కీ » 

ర్ ,, 

6» 

1» 

రి » 

9 » 

వీ వ్య చ. యల్., చెన్నపట్నం. 

వారణాసి సీతా రామయ్యగారు, బి. వ,, 

సబ్ మేజస్ట్రిటు, గన్న వరం, 

శీలం శెట్టి వెంళటరత్నంనాయుడుగారు, డి. వీ. డబి 

యూ అసిస్థాంటు ఇంజనీరు పెనవన్ లింగా రెడ్డిపాలెం, 

'దేశోద్దార క కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావ్రుగారు, 

చెన్న పట్నం, 
యన్. ని. సుబ్బారావుగారు, బి, ఏ, 

చ 

ఉట 

ఫోహ కులు. 
పెండా (శ్రీరామకృష్ణయ్య బిదర్భు, 

జమిందారు, కాకినాడ, 

వారణాసి భాపయ్యగారు, బి, ఏ., క్యామీయరు, 

ది, రో, బ్యాంకీ, చెన్నపట్నం, 

అంగర వెంకటను బ్బా రావుపంతులుగారు, 

రామచందఫరం, 

మా కేటి మునెయ్యగారు, బి.ఏ, బియల్., 

రాజము ఎడ) 
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10 మ!కాఃళి చులౌ సత్యపిసన్న౦ బిదర్సు, 'బ్యాంకర్సు, 
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28 

24 
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99 

9 

రి 

కాకినాడ, 

దేవులపల్లి విశ్వనాథంగారు, అకిరిపల్లి. 

ధూళిపాళ్ళ 'వెంకటరత్న౦గారు గామముననబు, 

ఫురుషో త్తపట్నము. 

దర్భా వింళటనిన రాటు రాస్ గారు, బిఏ. బి.ఎల్ ౨9 

కానీనెడ. 

చెలికాని రామస్వామి బాబుగారు, 

అసపీసెంటు యింజనీరు, సామర కోట. 
తి (౧) 

అంగర వెంకటళ్ళష్తా రావుపంతులుగారు పీడరు, 

కాకినాడ. 

కోత్త చెంకటరర్నే ంగారు, యానో౦, 

దసిగ వెంక శేశ్యర రావుగారు, గుడివాడ, 

శి, వి, రమణారావుగారు, Representative Con- 

fectionery Dept. Parry & Co., Ltd., Madras. 

జమ వెంకటసు బ్బా రావుపంతులుగారు, 

Tq. Ofhce, Cocanada, 

౦డా సూర్యనానాయణమూ ర్రిగారు, [లో 
జమిందారు, బ్యాంకర్పు, కౌకినాడ. 

యం. వి, రాజరత్నంగారు, బి, వ్ కాకినాడ, 

జిలెన్ల లీకుమల నెంకటలశ్రీ శబౌయమ్మగారు, 

Guardian, Minor, Zamindar of Vilasa 
Jalamudi etc., Perur. 

ధరణిపఏగడ బాపిరాజుగాకు, కాకినాడ. 

Nandagiri ౪, Ramadas Pantulu grru, 
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25 మ॥రా॥కీ) దామోజిపురపు నరసింహారావుపంతులుశాళు, 

25 
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‘30 

81 

వం - 

88 

84 

85 
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39 

3 

99 

తాడేపల్లిగూడెం. 

పోలూరి వెంకటప్పయ్యపంతులుగారు , శాణేదారు, 

_ "ఆిపూడి యెసేటు, 

పులుపుల సత్యనారాయణగారు, నర్చారావువేట. 

శ్రీరాజా సురభి మురళీకృషరావ్ర బహన్షర్, 

జమించారుగారు, మెడొసు, 

శ వెశళ్య శాలమితే) గంధాలయం, 

నర్పారాన్రవేట. 

వెలమూరి కుటుంబరావుగారు, అవనిగడ్డ. 

లింగం లశీజగన్నా ధ రావుపంతులుగారు, విప, 

డిప్యూటీ తహాస్సీలుచారు, అలమూరు. 
శ్రీ రాజా మల్రాజు వెంక ట రా మకృవ్ల కొండలరావు 

బహాద్దర్. జమిాందారుగార్తు కుమార గాజా, 

నర్నారావుపేట, 

నాగనరప్ప సు బ్బా రాయుడు శే”వీగారు, 

వైన్_చెర్ మన్, మ్యునిసిపల్ కౌన్సిలరు, 

నర్సారావు పేట, 

చింతపల్లి గోపాలకృష్ణ య్యగారు, 

తాలూకాగుమసా, న ర్పా రావు పేట 

దిడుగు మల్లి ఖార్దిన రావుగారు, డిప్యూటీక లెక్షరు 

కచ్చేరీగుమస్తా, నర్పారావు పేట, 
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10 మీీరాఃళ్రీ చములౌ సత్యపిసన్నం బిదర్సు, 'బ్యాంకర్సు, 

శ్రే] 

12 

18 
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15 
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19 

20 
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22 

28 

24 

క్ి 

99 

9 

కాకినాడ, 

చేవులప ల్లీ విశ్వనాథంగారు, ఆకిరిపలి. 

ధూళిపాళ్ళ వెంకటరత్నంగారు, గా9మముననబు, 

పురుషో త్రపట్నము. 

దర్భా వెంకటగినరామరాస్ గారు, బి,వ., బి.ఎల్ ౨ 

కాకినాడ. 

చెలికాని రామస్వామి బాబుగారు, 

అసిస్టెంటు యింజసీరు, సామర కోట. 

అంగర వెంకటకృష్తా రావుపంతులుగారు పీడరు, 

కాకినాడ, 

ఖో త్త వెంకటరత్నంగార్కు యానాం, 

సగ వెంక శేశ్యర ళావుగారు, గుడివాడ, 

"కి, వి. రమణారావుగారు, Representative Con- 

fectionery Dept. Parry & Co., Ltd., Madras. 

జమ్మి 'వెంకటసు బ్బారావుపంతులుగారు, 

Tq. Office, (౦61౧161. 

పండా సూర్యనానాయణమూ రిగారు, 

జమిందారు, బ్యాంకర్పు, శౌకినాడ. 

యం. వి. రాజరచ్నంగారు, బి. వ., కాకినాడ, 

జ్భెళ్ల తిరుమల సెంకటలక్రీ గ బాయమ్మగారు, 

Guardian, Minor, Zamindar of Vilasa 

Jalamudi etc , Perur. 

ధరణిప్రగడ వావీరాజుగారు, కాకినాడ, 

Nandagiri ౪. Ramadas Pantulu grru, 
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25 మ1రా!కీ) చామోజివురపు నరసింహారావ్రుపంతులుగాగు; 

25 

27 

28 

29 

“90 

81 

82 

88 

84 

85 

9) 

3) 

తాడేపల్లిగూడెం. 

పోలూరి వెంకటప్పయ్యపంతులు గారు + రాణదేదార్కు 

శీపూడి యె సేటు, 

పులుపుల సత్యేనా రాయణగారు, నర్నారావు వేట, 

(శ్రీ/రాజా సురభి మురళీకృష్ణ రావు బహాన్షర్, 

జమోాందారుగారు, మెడను. 

శ్రీ వెళ్ళ శాలమితేి) గింధాలయం, 

నర్వారావు పేట. 

వెలమూరి కుటుంబరావుగారు, అననిగడ. 
Go 

లింగం లక్షీ గ్థజగన్నా ధరావుపంతులుగారు, వివ, 

డిప్యూటీ తహస్సీలుదారు, అలమూరు. 

శ్రీ రాజా ములక వెంకట రా మక్యప్ల కొండలగావ్ర 

బహద్లర్ జమాందారుగారుు కుమార గాజా, 

న రాఇరావు పేట, 

నాగనరవు సుబ్బారాయుడు శే వ్రీగారు, 

వెస్_చర్ మన్, మ్యునిసిపల్ కాన్సిలరు, 
(Ben చా 

నర్చ్పారావు పేట 

చింతపల్లి గోపాలకృష్ణ య్యగారు, 
గా క 2 

తాలూకాగుమసా, న ర్చా రావు పేట, 

దిడుగు మల్లి ఖాగ్గన రావుగారు, డిప్యూటీక లెక్టరు 

- ల జీ 
క చ్చేరీగుమస్తా, నర్పారావు సట, 





ఉపా చదాతము, 
ఖం 

= పైర్ట్షదే*+- 

భూచుండలి పిచురించుటకు నవలలు కావలయునని ప్ర 

స౦గ వశమున రంగా అండ్ ళో,, ముదాలయమునకు పపై టరు 

గారగు మ॥ రా॥ శీ పట్టమట్ట రంగారావ్రుపంతులుగారితో నేనొక 

నాండంటినీ. వారు తమయొద్ద గూటాలనగ కా యెస్సేట్ల మేనేజరు 

గారైన మ॥రా॥శీ) నండూరి వెంకటసుబ్బారావ్రపంతులు, బి. ఏ., 

గారిచే రచింపబడిన తౌబ్ట్ ముహూల్ అను చరికౌత్మశనవల కల 

దనియు జక్కని మృదు శె లిని వ్రాయంబడినదనియుంజెప్పీ వ్రాత 

పితియొకటి నాళొసంగిరి. చే దీనిని బహు శ్రద్ధతో జదివిమాచితిని, 

అందలిశై లి మృదుషుధురమనుట నిస్స్పంచేహము, పడలాలిత్య మనుప 

మేయను, వర్షనాంశి మఠిసుండరము. కథ చరి లౌళ్ముకమై మొగ 

లాయీనాన్తూజ్య వై భవమును హెందవథత్ర్రీల పట్టుదలయు దేశాభి 

మానమును (బకటించుచున్నది. జులేఖా సావాస కార్యములు బెవారీ 

చరాను మాయోపాయములు, జహంగీరు రాజకీయపరతంతగత, 

నూర్ణహోను బుద్ధికుశలత, ఖురుంరాకువూరుని మనోనిర్హులర, లూలి 

యా పవిత పేమ సులభోశె లి సందటికు విశదమగురీతి వర్తి ంప(బడి 

నవి. పశ్రేపూరుసికీ) యందు? బదర్భింపబడిన యద్భుల చర్యల శివకి 

మానస మాశ్చర్యభయముల కాస్సదంబు గాకుండును ! నూర్జహోను 

వంటి చండ శాసనురాలి కనుబామి తప్పించుకొని ఖుకుంరాకొమరు 

నకుల్లిశనకూతునిచ్చి వివాహ మొనరించి జహాంగీరంతవాని మెప్పించి 

ర క్రపాతమన్న మాటలేకనే తనకార్యము సాధించిన జులేఖాయొక్క.. 

కుకాగ బుద్ధికి సంతసింపనివా రెవరు ? ఈగగంథక ర్త గమ్యము ను 
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పయోగింపక నందజకుందెలియునట్లు మృదుపదములతో గొప్పవివ 

.యములవర్షించిన పదలాలిత్యము పిశంశనీయము. కథా బావుళ్య 

ముచే నీనవల రెండు భాగములుగా. బిచురింపంుడు చున్నది. ఈనన 

లను మామండలికి నుచితముగానొసంగిన గింథక రృగారి యాదా 

ర్యమునకు మండలీ వార నేకవందనము లర్పించుచున్నారు. ఈమనో 

హరమైన నవల పచురింప(బడుటకు ముఖ్యకారకులు శ్రీ పి. వి, 

రంగారావ్రపంతులుగా కే, వారికి మండలీవారు సదావిభేయులు. 

ఇట్టి రసవంతములై స నవలల బిచురించుటకు మామండలి కుతూ 

హలపడు చున్నది. ఆంధు్రలందరు దీనినిజదివి యానందింతురుగాక, 

ఇట్లు విధేయుడు, 
కాకినాడ, జాల్తాబాదా గోపాలకృష్ణారావుు బి. వీ, 

7.0. 1004, సంపాదకుడు. 



తొజ్ మహతః 

౧వ (పకరణము. 

= రకు జ 

మన యార్యావ గ్తము కొంతకాలము మవామ్థ దీయుల వల్ల 

బాలింపంబడియు. డెను, అందులో నొక తెగవారై న మొగలాయీలు 

కళ్ళ! 1526 సం! నుండి హిందూ బేశము పరిపాలించుచుండిరి. ముగ 

లొయిీి చక్రవర్తులలో నక్ష్సరు పాదుషా చాలప్కిస్ధికెక్కీ హిందువు 

లను మహమ్ముదీయుల నాశేరీతిగాం. జూచుచుండెను ఈయసకాల 

మందు మొగలాయి సామాజ్య మార్యావర్తముయావత్యను వ్యా 

వీంచెను, వీనికి ముఖ్యసహాయులు రసపుతు)లు. ఈచక్ళన్య్శి కుమా 

రుండగు జహంగీశే మన కధానాయకుడు. జహాంగీరు కాలమందు 

మొగలాయీోసామా'జ్య మెక్కు..వ ఖ్యాతినహించియుండెను. మన 

మూహించశగ్గ యన్నివీధముల సౌఖ్యములకు నప్పటి మొగలా 

యీ దర్చా రాస్పదముగానుండెను. ఎక్కడంజూచినను వివయసం 

బంధములైన సౌఖ్యములే. తాగుడు వ్యభిచారములకు నంతులేడని 

య్ చెప్పవచ్చును. ఏనికొటకు లకు లకొలంది కోట్రకొలంది ధనము 

వ్యయమగుచుండెను బేగముమహాల్ లో ననగా చకన _క్తిజనాన 

నిటలీీ పరిమీయా, "బెంగాలు మొదలగు విపిధజేశముల సుందరీము 

ణులు నివసించుచుండిరి ఆమవాల్ యొక్క యందము 'దేవేందు)ని 

నందనవనమునకుం దుల్యమగుచుండెను. వేయేల్ల యదిభూలోకస్వర్గ 

మనియీ చెప్పవచ్చును. ఢిల్లీనగరమందలి పితిగృవాము యేదోయొక 



2 తాజ్మహల్, 

యద్భుతమునక్రుగాని రహస్యమునకుగాని, విలాసయునకుగాని, యా, 

స్పదముగానుండెను. సిరిసంపదలయందుక్కు సౌఖ్యమునందును;, మ 
ర్యాదలయందును, ఢిల్లీ చకవ ర్తుల దర్శారునకు సనుమగునది పి 

పంచమంగేటను మజశియొకటి పినియుండము. 

ఇట్టికాలమందు నొక్రప్పుకు ఢినీ యాగానగరములయందు 
6) ని 

నివసించు పిజలలో నొక యాందోళనము బయబుబే నెను. రాజ 

నుందిరమునందును, టీరమునందూ, నింటిలోను, బజారున, బహి 

రంగ స్థలములందును, జనానాయందు నెక్క_డ(జూ దిన నొకశేప సం 

గము, ఒక శుేమాట. పిగిమనుమ్యు(డును ఛానగర్చిశ మె భయము 

తో. గూడియుండి మొ కేసమాచాంము వెప్పుళొనుచుంవావు, ఆసమ 

యమందం బటణమూ*మంటదెవంె స నొకలాి తచాటసారి పోవుచుం 
ట్ ౧ తము అవి 

డినయెడల సనంండసాధారణమెనపయ్యు భయో త్పా3ెగుగలదియు 

నగు నొకానొళ శాగ్యమష్రడు. జకిగియుం నని భావింపకపోడు, 

అప్పటి జనులమనస్సుల వేఏందు సంఘటనలు మూడు, 

మిగటి*.__.యుద ము) జరుగనున్న ననున ఇందుకు? గా 
(థు 

రణము చక్ళన రి 'లెండపకుమారుంచ గు ఖుకుము రహస్యము గా 

రాజభిననమునుండి పాతపోవుట యే, గెండిఫొదురులకంగాని యన్న 

దమాశ్రఎకు.గాని యుగము జరుగుసనితు, యుదమఘం:) నేక గామ 
థి థి 

ములు పలెలు నాశనమగుననియు, సా సిక్సి జనులకు జాలనషనములు 
0 నం! బ్ర 

సంభవించుననియు, బసాుర వపాతిమిసననియిుం జిటచినరశినకు 
| ట్ర 

సింహాసన మాకొమిం ఏవరో శెలినుగనియు జనులుగుంపులుగూడీ 

తిములోయదాము తేహగెవహాపకుదుడిరి. 

"రెండవది... కశ్సర్య మైన ఖూనీపరంపరలు___ గాజకు మారు 

డు రాజభోననమునుండి పాటిపోయినది మొనలు పితవారము. ఢిల్లీ 



౧వ ప్రకరణము, శ్రి 

నగర ద్వారముదగ్గట నొక చంపబడిన మనుష్యునియొక్కశవము కన 

బడుటయుు, నాశవమెవర'దై నది గుర్తించుటకు వీలు లేనట్టుగా దుస్సు 

లుగాని, యాళ్ళరణములుగాని లేక, స్వాభావిక దిగంబరయాపముతో 

నుంచంబడుటయు. గనయడుచుండెను, జాగ త్తగా పోల్చిదూచిన 

నవి గొప్పకుటుంబములలోనుండు మహమ్ముదీయయువకుల శవముల 

వలె. గాన్సించుచుంగోను. ఆకళేబరములయందు గాయములుగాని, 

నధకుసంబంధించిన మణీ యిగేరగుర్పులుగాని లేక వస్ర్రహీనముగా 

నుండుటనల్ల జనుల యాందోళసకు మజీ.త యెక్క్కవకారణము 

గలి గను 

మూండవది__అస్వాభావికమైన భూతేపిఖాచ సంబ .ధమెన 

మొదటిది యాగ్రాగొమనమునందున్ను "రెండవది శిల్లీనగరము 

నందును మూడవది పచేపూరుసికి యను (గామమునందును జరు 

గుచుంజెను. ఈమూండింటికి నొక దానితో నొకటి సంబంధముగల 

డని జనులు శెప్పుకొనుచుండీరి, కాని యెవకును వానియొక్క_ యు 

శ్పన్తి తెరిసికొనలేకపోయిి. గనుక జనులు భయో త్చానముతోం 

దవాలోంచామోాసంగతులు రహస్యముగా చెప్పుకొనుచు నేసమయ 

మందుం దమ కేయాపద సంభవించునోయని భయకంవితగాతు) ల 

యుండీరి, 

పత్రెపూరుసికి)యందు జరుగు పిశాచ చేష్టలవిషయమై మన 

ము మొదట విచారించెదము. పత్తేపూరుసికి) యనునది యాగా) 

నగరమునకు 80 మెళ్ళభూకరములో నొకళొండమోంద యక్చరుపాదు 
పావల్ల కట్టంబడీ రాజధానిగా వాడంబడుచుండను. కాని యక్కడ 

సరియెన మంచినీళ్ల వసతి లేని హెతువుచే నక్చరదివిడిచి యాగానగ . 
షి cn 



4 శాజ్ మహల్. 

రమును దన రాజధానిగా జేసిగొనెను. పశ్తేపూరుసికి) యశ్చరు 
కట్టుటకు. దగిన కారణముగలదు. అక్చరుచకవ రికి సలీమను నొక 

తురక ఫకీరునందు: జూల నమ్మక ముండెడిది , ఆఫకీ రీకొండ ప దేశము 

లో గాపురముండెడిపా(డు. అక్బరు దక”వ ర్రీకి చాలకాలమువరకు 

సంతతిలేశ్ర యీసకీ రాశీర్యాదమువల్ల నొకకుమారు(డు గలిగెను, 

ఫకీరునందు గొరవముచూపుట క్రై యళ్ళరాస్థలమందు మక్కాహినీ 

దుతో. దుల్యమగు నొఠమనీదును గటుటయేగాక తేనకుమారునకు 

సలీమని నామక్రరణముచేసీ యక్క_డ నే తనరఠాజధాని నేర్చాటుచేసి 

కొనుటకు నగరముకట్ట పాశరంభిం చెను, అ నేక బేగములనుండి శిల్ప 

నివుణులగు పనివారిని పిలిపించి భవనములు ఫి ట్రం చెను, గాని యవి 

పూ్తిగాక్ పూర్వమే వానినివిడిచి యీగా)చేరెను.. ఫకీకు స్వర్షస్తుం 

డైసవీమ్మట సతనిగోరీ యొకటి యాపదేశమందు గట్టయబడెను. 

గోరీ మసీదుల కాపలానిమి తమొక మాలపీ (మహమ్మదీయపండి 

తుడు) యక్కడ కాపలా యుంచంబచెను, జహంగీరు కాలమందు 

సలాబత్ ఖానను నొక ముసలిమహమ్మదీయ యుమా”వ్ర (దర్భాగు 

లో నొక గొప్పయధి శారీ) చకన శ్రియా తీసికొని శిధిలమె పాడు 

బడిన రాజభవనముల తాలూకు యొక యింటిలో. గాపురముండు 

చుండెను. అగండు నృద్దుండగుటచే నక్కడ భగనిధ్యానముతో+ గా 

లము గడువుచుండెను. వానికి చేవాయాశేకు_ సరిపోవునట్లు కొస 

పాటి యుపకార వేతేనము (పింఛము) చకగివ ర్తి యిచ్చుచుండెను. 

ఈయన గృవాకృత్యములు నెరవేష్పటకై హమిోడాయను నొకపరి 

చారిక్రయుం డెను, వీరిద్దజు "క 15 సంవర్పేకముల పాియముగలిగి 

నట్టి సర్వాంగసుందరియగు లూలియా యను చాలిక పూవుతోట 

యందందముగా( బరీమళించు. వుష్పమువలె నాశిధిల సౌధ పాంంత 
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భూమియందు బకాశించుచు( దన తౌఠతగాశై న సలాబత్తునకు 

బహీఃపాణమై యుండెను, 
Qn 

ఆలాూశైాశ్రేఫాజాకాుా 

పప (సకరణము, 

సాపు శ్రి = 

సాయంసమయము. సూఃర్యభగ వానులు పశ్చిమసముద)ము 

నందు గ్రుంకుచుం దన సవాసికిరణములచేం బశ్రేపూరుసికి చు 

టునుండునట్టి పర్వతేములకు బంగారుపూత పెట్టుచుండెను. సంధ్యా 

"రాగము దిగ్భండల మంతయు వ్యావించియు౮గోను. అనేక్రజాతి 

పక్షులు నృక్షశాఖలయందు( గూర్చుండి మృదువుగను గకనముగను 

గూంతలు కూయుచుండెను. చీశటిపడిననొలంది యాపశ్షులు రాజ 

భవనముయొక్క్క పాడుబడినట్టియు, నిగ్గన మైనట్టియు, గదులయంగు( 

పొరంబడి విశిమింపంజొచ్చెను. కొద్దిదూరములోనున్న మనీదునం 

దుండెడి పూజారియొక్క పాక్లనల ధ్వని వినవచ్చుచుండెను, అసమ 

యమందు లూలియా తన యందమైనతలమిోంద నీటికడవ నుంచు 

కొని నీటినిమి త్రము రాజభవనమః నకు. బడమటోదిశగానుండు నూతి 

యొద్దకు 'నెళ్లుచుండెను ఆమె నూల్యొద్ద నెత్తుగానున్న యరుగు 

మాద గడవనుంచి పళ్చిమాబ్దీలో మును(గుచున్న సూర్య బింబము 

యొక్క యందమును బరిశీలించుచుండెను. ఆసంథ్యారాగ మందా మె 

యోక్క సౌందర్యము వర్ల నాతీతముగానుండెకు. సంథ్యాభామిని 

సౌండర్యరాశియగు సీపడుచును తన యొడియందుంచుకొని ముద్దా 

డునట్లాసమీయమందు గనంబడెను.. అట్టి మృధుశరీరముగల యా 

జాల, వృుణాళము లవంటి తనచేతులతో నూతినుండి నీరు తోడుట 
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యా? క్ర౦తక్రన్ష మైనప పని యటి ట్టి మృదు గాత్రమునకుం దగునా? కాని 

యీిపని యాలూలియా లెక). చేయలేదు. సామాన్యసంసారియొక్క. 

పిల్లవలె లూలియా గృహకృళ్యసంబంథమైన పీతిపనియు( జే 

యుచుంజెను, ఎన్న౧డెన హమిోడా కష్ట్రపుపనిచెయ్యవలదని తేన్నా 

జపించిన నాబాలిక యందుకంగీక్రగించక  నట్టిపని చేయుటయంచే 

సంతోవముపొందుచుండెను, హమోడా తనయొక్క. యాజ్ఞ నుల్లం 

ఘింపంబడుట తెలిసికొని. “ బిడ్డా! నీయిష్టమువచ్చినట్లు చేయుము, 

సీవ్ర చేను చెప్పునది వినుదానవ్ర కొవు *” అని యూరకుండును, లూ 

లియా నడుముబిగించుకొని గృవాకృత్శ్యేములన్నియు నిర్వ ర్షించు 

చుండును, 

అపకారము లూలియా సూర్యాస్తమయ సమయముయొ 

క్క మనోహర దృశ్యము త చేకదృష్టితోం గొంతసేవుచూచి మెట్ట 

శేలకు స్మృతి 'దెచ్చుళొ నెను, అప్పుడామెకు వెనుకనై పున మనుష్యుం 

డు నడిచినట్లు కాళ్ళే చప్పుడు వినుపించెను. 'తానాలస్యముచేసినందు 

కుం గారణముకనిపెట్టుటనై హమిడా వచ్చుచున్న చేమోయని వె 

నుకకు(జూడగా నెవరును గనుపించలేదు. అప్పుడు తాను నూతినుండి 

నీక తోడుటకుః బయత్ని ంచగా నెనుకనుండీ యొకవ్య కి మృదు 

మధుర సర ముతో నెమ్మదిగా నీపకారమనెను. “ అమ్మాయీ ! 

అది నాకిమ్ము. సీగొటుకు నేను నీరువోడెదను. నీమృదువగు హస్తము 

నొచ్చును ౯” ఆశ్చర్యముతో లూలియా వెనుకకు డిరిగిమా'చెను, 

ఈపాడుపడిన గా)మములో నేయ నాతౌతేగానాన సలాబత్తు వురా 

తనపు నాశరులైన మహమ్ముదుజాన్ హమిడాలుతప్ప "నింకొక 

న్య కి లేడు. భలము దగ్గాతాలూకు మొల్గా యీవై పునశెన్న (డును 

రాండు, ఈమనోహరమగు మృదువె న స్వరమెవ్వరిదో! అని యాలో 
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చించుచు లూలియా వెనుకికుబఖూడ(గా నొక స ర్వాంగసుందరి 

యగు నువతీలలామ కనువించెను, * ఈశ్రీరత్న మిాపాడుపడిన 

గాఫమమున శెట్టువచ్చెనో” యని లూలియా యాశ్చర్యపడసాగెను. 

అమెయొక్క_ నయస్సు 25 సంవత్సరములు, అనగా దనకంయె సు 

మారు 8, 10 సంవత్సరము లెక్కువగా నుంజెనని యామె యూ 

హీం౦చెను. ఈర) త్తవ్య కి యొక ముతక బట్ట కట్టుకొనియుం డెను. 

స్వాభావికముగా నందమైన యా మెళరీరమందా భరణము 'లేవియును 

లేవు ఆమె యొక బీదవానికుమా ్పెవలె గనుపిం చెను, కాని యట్టి 

యందక త్తి బీదవానిగృవామందు నివసించునాయని యాశ్చర్యము 

తో నావ్య కి నంక లూలియా త చేకదృష్టీతోం జూచుచుండెను. 

లూలియా పట్టణముల జనసమ్మిర్ణమందుగాక నొంటరిగా 

నుండు కుగాొమములలో. 'బెంపంబజడెను, తేలిదండు లతో (గాని యి 

తరబంధువులతోంగాని కలిసిమెలసియుండు భాగ్యమా మె నోచియుం 

డలేదు. అమెతాత సలాబత్తు ఢిల్లీనగరమునకు సమిాపములోనుండి 

నను జనసామాన్యముతోంగలిసి తిరుగుటకు లూలియా కవకాశమె 

న్నండు నిచ్చియుండలేదు. ఆమె యమాయకత(మునకు( బుట్టిన్నిల్లై 

యుండెను. తన యెదుటనున్న కొ) త్తవ్య కియొక్క. శరీరయుందుం 

జెడి రహస్యములు చిత్రములు లూలియా కని పెట్టటాలక్ పోయెను. 

తన యమాయకపుహృదయమందు నెట్టి యనుమానమును జనించి 

యుండలేదు. ఆమె, స్నేహితుయవండో, కతు) వెవండో, యమృత 

మేదియో, విషమేదియో గోహీంచ శ్రక్తి లేనిదై యుండెను. 

నూతేనవ్య క్రి తిరిగి మృదుమధుర స్వరముతో నిట్లనెను. 

“అందమెన నీమ్నదుహ సముతో నూతినుండినిన్ను నీరుతోడని చెడి మైన నిమృదువా స్ప షి గ్ 



8 శాజ్మహల్, 

మనుజు డీప్రుపంచ మిందతిక్టూరుం డై యుండవలెను, దయచేసినాకు 

'తోడునిమ్ము, నేను నూతినుండి నీకొటుకు సీఠుచే దెదను, *పితిదిన 

ము నేనిట్లు నీరు చేదెదను, ఇది నాకలవాశు. నిన్నిదివరలో నెన్న 

దును జూచియుండ లేదు. దయచేసి నీవెననో చెప్పుము.” అని లూలి 

యా యనెను. ముఖమందు. జిజునవ్వంకురింపంగా నానూతనవ్య క్తి 

యీపికారము జబాబుబెప్పెను నేనొక మిక్కిలి బీదవానికుమా 

“ఆను, నీశరణునిమి త్తమై యిక్క-డకు వచ్చితిని” లూలియా యా 

మెవంక్ చూచెనుగాని యామెహృదయము కొట్టళొనసాగెను. 

ఉచ్చా వీసనిశ్యాసము లధికనుయ్యెను, నూతనవ్య కీని చేరిపార 

జూడ లేకపోయెను. మూచుటకిొక మాదిరి భయముజని౦ చెను, "రెండు 

సారులామెను జూడవలెనని [పయత్ని౦చెనుగాని యప్పుడేయాకన్ను 

లపియత్నముగాం గ్రిందకు. జూడ సాగెను. ఆమెశరీరఠమంతేయు నొక 

విద్యుచ్చ కి పివాహముతోనిండి నట్లామెకుందోంెను, ఇదివరలో 

నాహమిోడానుతప్ప మజియొక యందమైనం్రీని చూచియుండలే 

దు. ఈయందమైన స్త్రీ యెవరు ? ఎక్కడనుంచి వచ్చినది? యె 

క్కడనివసించుచున్నది ? ఇంత సౌందర్యరాశి యీ పాడుపడిన నగర 

మునకు నొంటరిగా నెందునిమి త్రము వచ్చినది ? ఈమెకు బంధువు 

'లెవరునులేరా ? ఉన్నయెడల నీపిశార మొంటరిగా నిక్కడికామె 

వచ్చుటకు వారెట్టియ్యకొనిరి ?* ఈపికారమనేక్ష ప్రశ్నలు లూలి 

యా హృదయమునుండి బయలు చేరసా7ను. కాని యొక్కపుశ్న 

మైన నామె నూతనవ్య క్షినడుగ సాహసించలేదు. అప్పుడాకొ శ్ర 

ఆ త్న యంద మైనట్టియు బలమైనట్టియు6 'జేతులతోసీరుతోడి చిం 

'దెనింపి చిజునవ్వునన్వ్వుచు లూలియాతో నిట్లనెను. 4 చూచితివా 

నా బాహువు 'లెంతబలముకలనియో, నిన్ను నీళ్ల కుంబంపుటకు 
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వామోడొ యెంఠక్రూరాత్ఫురాలో 1’ హమోడాయొక్క్చ_ పేను నూత 

నవ్య క్రి నోటనుండివచ్చుట కాశ్చర్యపడి లూలియా యామెతో 

నిట్లనెను. హమిాడాన న్నెన్నండును నీళ్ల కుబంపదు, ఆమెయాజ్ఞలకు 

వ్యతిరి క్థముగా నేనే యీపనులు స్వయముగా౯జేయవలెనను కుతూ 

హలముతో. జేయుచున్నాను, మేము భా గ్యవంతులము కాము. 

మాయింటిపనులు మేము స్వయముగా. చేసికొొనకపోయిన నితరు 

'లెవరుచేయుదురు ? * అప్పుడా నూతేన(స్రీ గంభీర మెనస్వరముతో 

: పీపంచమందు నీవంటి బాలికలు కొంతమందియుండిన దాని కష్ట 

పరంపరలు తొలంగియుండును * అని యనెను. ఈభావగగ్భిత మైన 

వాక్కుయొక్కం యర్ధిము లూలియా గిహింపలేకపోయెను వా 

మోాడాను నీవెశ్సైటుగుదువని యామె యడిగెను, ఆమె నవ్వుచు 

నేను మిమ్ముందజు నెలుంగుదును. సీవ్రనన్నెటు(గవు ” అని బదులు 

ప్పెను, .దయయుంచి మోారెవరో చెప్పవలసినది” అని లూలియా 

ప్పార్టిం చెను. , నేనిం కేమి చెప్పంగలను, నేను బహుబీదరాలను. ఒక 

బీదవానికుమూ ర్తెను. మాయిల్లు విరోధులుకొల్ల పెట్టుటనలన నింటిం 

టికిందిరిగి తిరిపెమెత్తుకొనుచున్నాను” అని నూతన స్త్రీ పిత్యు త్తర 

మిచ్చెను, + అయ్యో! పాపము ! నీవు చాలబాధపడుచున్నా వే ! ” 

అని లూలియా జాలిపొండెను. , నాకష్టములభాగ్యతమాచి జాలిప 

డువారు నీవ్రతప్ప యీపపంచములో నింకొకరు కనువించుట లేదు 

అని యాత్రీ బదులుచెప్పెను. ఆ స్ర్రీమాటాడు ఛావగర్శితేములై న 

పలుకులభావము లూలియా గహించలేదు. ఆమె మనస్సునందొక 

విధమైన యనుమానమంకురించెను. అడి యెట్టిదో యామెగహీం 

చలేకపోయెను. పఏపంచమంతయు. జీకట్లు ర్రొమ్ముకొనంజొ చె 

లూలియా యక్క_డ నొంటరిగాం దానిదివరలో. బరిచం 
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నూతనవ్య క్రి యెదుట నిలిచియుండుటకుభయపడెను, కాని యామె 

యొక్కయడుగై నను 'బెట్టంజాలకపోయెను, కాళ్లేదో యద్భుతేమైన 

బంధనకు లోనై నట్లు కనుపించెను, ఈ తెలియని నూతనవ్య కిఖోం 

చానెందుకు మాటాడుచుండెనో యామె తెలిసికొన లేకపోయెము, 

అప్పుడు నూతినప్ర్రీ నూతిపిక్కనున్న యరుగుమిోాందం గూర్చుండి 

నేను యీనీటికడవ నీయింటియొద్దకు మోసికొనివచ్చి యియ్యవ 

లెననియున్నడి. కాని కొన్ని కారణములవల్ల నట్టిభాగ్యమును నేను 

వదులుకొనవలసివచ్చినడి కాని యయ్యో ! వదోయొకదినమున కిరీ 

టము ధథిరించందగ్గ నీయంద మైనతల యిీనీటికుండ 'మొయ్యవలసి 

వచ్చినదిగదా ! కాని__అని యేమేమో చెప్పబోయి యాపుకొని 

లూలియావంకం గొంత సేపు త బేకదృష్టీతోంజూచి వివారముతో 

నెమ్మదిగా నీపికారమ నెను. ( వాలకాలమితరులతో మాటాడదగ్గ 

భాగ్యము నాకులేదు. డయచేనీ నాపిక్కను గూర్చుండుము. మన 

యొక్క మనస్సులు విప్పిమాటాడుకొనెదము " లూలియా కదల 

లేదు, నూతన స్త్రి యామె చేయిపట్టుకొని తనపక్క-ను గూర్చుండ 

పెట్టికొనెను. లూలియా నిరాకరించుటకు శక్తిలేకపోయెను,. ఆమె 

యా పాదము స్పకము వణశనార౦ంభిం చెను, గగ్గదకంఠయె యొక్క_వా 

క్యమెనను మాటాడ లేకపోయెను. అసమయమందు హమిోడా దూ 

రమునుండి (లూలీ 1 లూలీ ! " అని బిగ్గరగా గేక వేయుచు నచ్చు 

చుండెను, అప్పుడు తర ణము నూరఠేన ప్రీ లూలియాచెవిలో రహ 

స్యముగా (దయయుంచి నాసంగతి యెవరికిని 'జెప్పవద్దు, ఇెస్పినయె 

డల నాకాపదలు రాగలవు ” అని పలికెను, కనురెప్పపాటులో నా 

పీ లూలియాయొక్క సుందరమైన ముఖమునుబట్లుకొని యామె 

'చెక్కుటద్దములయందు (_వేమపూరిత మైన ముద్దులిడి యొకముహూ 
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రమాళతిము తనపెదవిని యామెపెదవితో(గలిపి యామెను బిగి 

యారం గాంగలించుకొని చుంబనస్పర్శ సుఖములను బొంది మరుపు 

ర్రీగవలె చీకటిలో నంత ర్థానమయ్యెను. లూలియా దీనియొక్క భా 

వము 'లెలిసికొనలేక పోయెను. ఆమె కొంతసేపుమైమరచి రాతివిగ 

హమువలె నిలుచుండి నూతన స్త్రీ వెళ్ళి నదిక్కునకు. జూచుచుండెను, 

ఆ మెయొక్కముఖ మెల్ల బౌ రెను. శరీరమందు చైతన్యపివాసాము 
(=) ర 

పవహీంప(జొచ్చెను, 

వ (సకరణము, 

ల్ ధిక యుల 

హమోడా కోపముతో , లూలియా, లూలియా అని” శే 

కలు వేయుచు నూతియొద్దకువచ్చెను. లూలియా తెలివి తెచ్చుకొని 

భయ భా్రాంతమగు మనస్సుతో నామెయెదుట నిలుచుండెను, లూలి 

యాకు తేన యునికియొక్కస్పృహాలేదు. తాను కలగనినట్లనుకొ నెను, 

గంట నేపటినుంచి జరిగిన: చర్యయావత్య కలలో జరిగినట్లామెకు (దో 

చెను. నూతన స్రీ యొక్క. మృదుమధుర మైన పేమాలింగనములు 

జ్ఞ ప్రీకీవచ్చెను. చుంబనచిహ్న ములింకను దన పెదవులయందు. గను 

పించుచుండెను, అప్పుడు తనయొక్కజీవితము వీవరింపలేనటువంటి 

యొక యనురాగతేత్యమునకు లోంబడియుండెనని యా మెకుందో చె 

ను. కృధురాలైని హామోడా లూలియానుచాచి యిట్లనెను. (నే 

ననేకపిల్ల లను జూచియున్నాను, గాని నీవంటిదాని నెన్నడును జూచి 

యుండలేదు. నీకు పీపంచజ్ఞానములేదా రి రాత్రి యింతపొద్దుపో 

యినను నూటియొద్ద నెందుకుకూర్చుంటివి? నీవు బుద్ధిహీనురాల చా? 
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తనజీవితములో మొదటిసారి యాయమాయికఫు బాలిక నిజము కన్పీ 

పుచ్చవలసివచ్చెను. తనను'బేమించు హమిడాతో మొదటిసారి 

యబద్గమాడుటకు సాహాసించెను. గాని యాపికార మెందుకుచేయు 

చున్నదో యామెశేతెలియదు. ఒక ముహూ _రమాత)ములోం 

దనమనస్సు కుదుటపరచుకొని ధైర్యముగా నిట్టనియెను. + అమ్మా 

నీవు నన్ను వెతుకుదువోలేదోయని నీపే.మపరీవ్నీంచుట కిట్లాలస్య 

ముశేసిగిని.” హమిడా కోపముతో 4; వాలు-ఇాలు, నీదురుసుతేన 

ము కి పెట్టుము. నీతో నేను విసికిపోవుచున్నాను. సీవిషుడు యా 

వనవంఠు రాలవు, రాతి)యెనది, నిర్ణనస్థలములో నీసమయమున 

సీవ్ర యొంటరిగానుండిన జనులు సీవిషయ మె చెడువార్థలు చెప్పు 

కొందురు, ఈసంగతి నీకుంజలియదా ? అనెను, ఆమాటలు లూలి 

యా కర్ణము కాలేదు, అర్హమిడిగినను హమిోడా నినుపించుకొననట్లు 

నటించి  నీతౌతగారు నీకొజి శెదురుదూచు చున్నారు, అతిథులు 

చాలమంది వచ్చియున్నారు వారికిందగు నేర్చాట్లు చేయవలసియున్న 

ది’ అనెను. లూలియా యాశ్చర్యముతో (ఏమి ! మనకతిధులా ? 

వాశివరు ?' అని యడిగెను. లూలియాకు జ్ఞాసముక లిగినతరువాతే 

నెన్న(డు నాళిధిలమైన రాజభవనమున క తిధులు వచ్చియుండ లేదు. 

ఇదిగాక వారితాలూకు బంధువులు గాని స్నే హీతులుగాని, యెవరు 

ను యెక్కడనులేరని యామెనన్సుకను. గనుక నలిభులువచ్చినట్లు 

చెప్పునప్పుడు లూలియా యాశ్చర్యముపొంది యట్లు ప్రశ్నించెను, 

వామోడా జబౌబుచెప్పక తనలో. దానేమో గొణుగుకొనుచుండె 

ను. లూలియా (వచ్చిన క త్తవారెనరు ? అని తిరిగియడిగెను, 

అందుకు హమిడ్డా * ఎవరో నరకమునకు దోవ తెలియనిమను 

ష్యులు ” అని బదులు చెప్పెను, అంతటితోందృ ప్రినొందక లూలియా 
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తిరిగి యలిధులెనరని ప్రశ్నించెను. పొమిడా కోపముతో నిట్లు 

చెప్ప(వొడంగాను, ష్ చకన ర్తినుండి చారుడు. ఒక రసపుత 

వీరుడు. పది పండెండుగురు సిపాయీలతో వచ్చినాండు. చక 

వరియొక్క సరళస్వభావము చూడుము | ఆయనమనకిచ్చు కొద్ది 

పాటివేశనము మన నాలుగుపొట్టలశే సగిగా సరిపోనప్పు డీ మనుష్యుల 

నెట్లు సత్క_రించెదము ? చక ర్లీయొక్క. గుణామోవిధముగానున్న 

ది. మంచితనము, నిష్టలీదిన ములలో నెక్క_డను గనువించవ్ర.” అం 

దుసైన లూలియా * ఆరసవుతు)ండెవరు ?” అని యడి7ను. * ఆ 

యన జయపూదు రాజకుమారుడు ” అని హమోడా బదులుచెప్పె 

ను, ఆయన యెందుకిక్కడకువచ్చెను ? అని లూలియా యడిగెను, 

“ అసంగతి భగవంతునికిమాత)మే తెలియును. మనవంటి బీదవాం 

డను బాధించుటకంకె వేచే కారణము కనపడదు.’ అని వామోడా 

చెప్పెను, ఎవరును నెన్న(డును దనయింటికి రానిసందర్భములో నీ 

రసవుతఏీరు(డు వచ్చుటకుంగారణ మేదియో తెలిసికొన కుతూహల 

పడుచు లూలియా తొందరగాతనయింటికి6 బరుగ త్తెను, హమోాడా 

యేదో గొణుగుకొనుచు నామెవెనుక వెళ్లెను. 

లూలియా యంతతొందరగా నింటికిలబరు గెత్తుటక్లు మజియొ 

క కారణముండెను, తీనకును నూతనత్రీకిని జరిగినసంభామణ హా 

మిడాగాని యితరులునాని శెలిసికొనకుండజేయుటయే. తానక్క 

డ చాలసేఫు నిలచియుండిన వొమోడా తనసంగతి తెలిసికొన బ్ర) 

యత్నించు నేమోయని తరగా నామెయింటికిం బరుగె త్తెను, ఆనూ 

తన స్ర్రీయొక్క నడవడిగాని కుటుంబవిమయముగాని లూలియా కే 

మియును 'దెలియదు, కాని కంటికి(గనుపించనట్టి యొక్ష యద్భుత 

మైనశక్తికి చానొక నిర్జీవమైన పితివువలె లొంగిపోయి నట్లామె 
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యనుకొనెను, ఆశక్షియొక్కస్వఫావము గ్రహించ లేకపోయెను. ఆస్తీ 

యొక్క నిరుపమాన సౌందర్యమైనరూపము తన మొనసదర్నణము 

నందు. బితిఫలించుచుండెను, ఇంతేగాక, నారూపము మనస్సులో 

నాటుకొనియుండెను. ఆమోహానాంగి కళ్లు, యాపెదవులు, తేన 

కన్నులయెదుట గట్టినట్టుండెను. ఇటువంటి మనోవ్యాకులత యా 

'మె యిదివరలో నెన్న(డును భొందియుండ లేదు. వేమసముద”)ము 

న మునిగి మైమరచియుంజెను. హమోడాకుం గనబడకుండ తన 

ముఖము కప్పిపుచ్చుకోెని యింటి కామెపరు7 త్రెను. హామోడా రాజ 

పుతకుమూారుని రాక కారణముహొక్క_ యాందోళనలో లూలియా 

యొక్క ముఖిస్థితి కని పెట్టలేదు. 

న్యద్దుడైన సలాబత్తుఖానొకి గుండ )నితీలగడ మోదం జై 

య్యియానుకొని కూర్చుండి , గారోష్టాను అను గంధము చదు 

వుచుండెను. మహమ్మదుజానతనిని సమిాఫించి , అయ్యా ! ఒక రస 

వుత్రవీరుండు మీతో మాట్లాడుటకు వచ్చియున్నా(డు' అని మ 

నవిచేసెను. ముసలివాడు తొందరగాలేచి + రసపుతిపీకుండా ! బృ 

దుకు?’ అని ప్రశ్నించెను. 4 నాకు. 'దెలియదు. వానిదుస్తుల్కు చ 

హారాచమూడ?(గా గొప్పయుద్యోగస్తునివలెగనయబడు చున్నాడు. అత 

నితో 10, 15 గురు సిపాయిలున్నారు” అని ముహమ్మదు జాను బదు 

లువెప్పెను, సలాబత్తు గంభీర ఛావమువహించి రసపుతి”ఏీరుని లోని 

క్రిదీసికొని రావలసీనదిగా. జెప్పెను. సలాబత్తు ఫు స్తృముమూసి 

పక్కన బెట్టుకొని, సులోచనములుతీసి శుభిపరచుకొని తిరిగి 

కన్నులకు దగిలించుకొనెను. తేనయెదుట గోడమింద తేలారు 

(కర్త వేలాడుచుండెను, అతండు దానివంకచూచెను. “ ఈమహ 

మృ్మదీయ రాజ్యములో నెవరును సురవ్నీతులని చెప్పుటకు వీలులేదు, 
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ఎనరితల యేనమయమునందూడునో తెలియదు. నేను బహుబీదవాొం 

డను,.నామోొ(ద నింతకసియెందులకు ? చేను (వపంచనుఖములనువిడి చి 

యీపాడుపడిన గ్రామములో నున్నాను. మనశ్శాంతి లేచే! బహు 

శః యీదాడి నాబహీఃపాఇమైన లూలియావిషయ మై యుండును, 

ఆమె నెట్లు రథ్నీంచంగలను ! ఇంతకాల మామెను సురశీ తముగా। 

బెంచి యిపుడు కోలుపోవలసివచ్చును గొాయోలును. అట్టిపనియే 

జరిగేయెడల నేను తప్పక పొణములు విడువవలసిన బే ! అని యేమే 

మో తలపోయుచుండ (గా రసపుతివీరుండు లోన. బి వేశిం చెను, 

సలాబత్తు లేచి రసపుత్ఫునకు సాదరముగా నాతిధ్యమిచ్చి వాని 

యాజ్ఞకు నెదురుచూచుచుం డెను, ఈరసపుతివీరునియొక్క. వయస్సు 

25 సంనల్స్రములు, చాలబలిష్షుండు. పొడవ. అంగ సౌస్టవముతో. 

గూడిన యందగా(డని చెప్పవచ్చును, : పాదుపా” యనువేరుతో. 

'జెక్క బడి యందముగాః బికాళించుచు వజిపుపొడితో ( గూర్చం 

బడిన యొకపతక వమూయనయుర మందు వేలాడుచుండెను, దానిని 

బట్టి యర్ డాగ్యాలో 'మొగలుదర్చారునందలి యొక మాన్నబ్ 

దారని సలాబత్తు గిహించెను. అపుడు రాజవుతుండు నమితతో 

నిట్లు చెప్పెను. “చేను మాయొక్క యుదారగుణములు తజుచు విని 

యుంటిని, గాని దర్శనభాగ్య మిదివరలో లభించియుండ లేదు. ఈ 

నవుకరు జయపూరు రాజకుమారు(డై న * అజిత్ సింగు” 

+, మోసంగలి యిదివరలో. జబాణవినియున్నాను. దయచేసి 

కూర్చుండుండుః ఏమియాజ్ఞ % అని సలాబ త్తడి గను, 

ఆయాననపీరుండు కూర్చుని పాదుపాయొద్దనుండి మాకొక 

యు త్తీరము శేచ్చితినని చెప్పెను. ఆయు తేరము ముసభివాడందుకొ 

చెను. తన లూలియాను బేగమ్వువాల్ కు. బంపుమనెడు వహాుకు 
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మేమోయని భయముతో నళనివేతులు వణకంబొఇ్చెను, నెమ్మది 

గాను త్తరము విప్పీమాచుసరికి నందులో సీపికారముండెను. 

( వియమైన యు[మొవు సలాబత్తుఖాన్ గారి సముఖమునకు, 

మి స్నేహితుండు వీరుంయునగు అజిత్ సింగు రాజకుమారు(డు కొన్ని 
రాజకీయ వ్యనహాగములమింద భొద్దిదినములు ప శ్రేపూరుసికిలో 

నుండ వలసివచ్చి నది. ఆయనకు మిరు తగినసహాయము చేసెదరని 

నమ్ముచున్నాము ' 

ఇట్లుప్ ధేయుండు, 
సలీముజవాంగీరుపా, 

ఉత్తరము చూచినమిగట ముసలివానికి గొంత ధై ర్యము 

కలిగెను, తన లూలియావిషయమై యేమియు నందులేదు 4 రాజ 

కీయ వ్యవహారములు నాతో నేమినలవ్ర? శిధిలమై పాడుపడిన 
యీభవనములోనివసించు మాతో నేమి రాజకీయన్యనహారము, 
నేను నానవుకరు హామిడ్యా లూలియా, మనీదుపురోహితు(డుతేప్ప 

మజెవరు నిందులేశే' అని తనలోంచాను దలపోసి రసపుత్ఫవీకుని 

తో నిట్లనెను, + రాజకుమూరా ! మేము బీదవారము, మాస్థితినిబట్టి 

సీవంటిసంపన్ను లకు, దగినట్టి యాతిథ్యమియ్య ననమర్ధల మైనను 

న కీకొలందినిచ్చు మొయాతిధ్యము స్వీకరింపుండు ! దుకు రాజఫు 

తడు (అనేక రణరంగములలోం బేపపొందినమీరిట్లు మాటాడ( 

దగదు. రణరంగములలో నలవాటుపడిన వీరుల కన్ని స్థలములుసమా 
నములే. ఆసంగతి మోొబోంట్లకు. చెలియదా ? మియుచార పేరుకు 

చాలసంతో"మించిత్ధిని ' అనెను. + ఈగామమునందు భవనములన్ని 
యు శిధిలమెనవియేగాని సరియైనవిలేవు, మారు రాతి) విశమించు 
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టకు దగినన్థల మేది 2’ అని ముసలివాండాలోచించుచుండగా రాజ 

పుతుండు . మేరియమ్ బేగమ్యొక్క మహాల్ పనికివచ్చును ” అని 

సలహాపూర్వకముగా( జెప్పెను, ఆమాట వినినితోడనే సలాబతౌక 

సమునుండి మీ(దం బిడుగుపడినవానివలె నిశ్చేష్టులడై భయకంపిత 

గాతుడై మూట లేక శిలావిగివామువ లెం జై (తన్యహీనుండై 

కూర్చుండెను, 

దాడీ 

౪వ (సకరణము, 

లని అలా... అ 

రాజపుత్ర వీరుండు తాను మాటాడుచున్న గదిలో సరియైన 

వెల్తురులేనందున ముసలివానియొక్క_ వివర్లత కని పెట్ట లేకపోయెను. 

కాని కణకాలములో ముసలివాండు తెలివి తెచ్చుకొని నమితేతో 

నిబ్దుపలికెను. + ఓ యసమానవీరుండా ! నీవ పత్తేపూరుగాYమము 

యోక్క-స్టితి మెటీంగియేయున్నా వు. విడిచిపెట్టలుడి శిధిలమైన మేరి 

యమ్బేగ ఘీమహాల్ నివసించుటకు. దగినడికాడని వేజే చెప్ప 
వలయునా ?’ 

( చకన ర్తిగారి యు _త్తర్వుప) కారము నేను గొంతకాలమం 

దులో నుండవసియున్నది ” అని అజీత్ సింగు చెప్పెను, సలాబశ్తే 

దో యడ్డుమాట చెప్పబోయెనుగాని నోటనుండిమాట రాలేదు. 

గొంత సేపటికి ధైర్యముతో , చక్రోన _ర్రిగారియాజ్ఞ శిరసావహించెద 

ను. మిక. గొంచెము కష్టముగలుగునని యట్లంటిని ౫ అనెను, 

4 ఏదైనను దప్పదు* అని అజీత్ సింగుచెప్పెను. + దయచేసి గొంచె 

ముకాలము విశిమింపుండు. నేనువెళ్లి నామనువ్యులచేత నామహాల్ 

బాగుచేయించి మోారుండుటక్షు వీలగునట్టుచేసెదను” అని సలాబత్త 
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నెను ,మారు కష్టపడవలదు. నాయొద్ద నునుష్యులున్నారు. 

వారిచేతనే నేను బొగుచేయించెదను. అవసరమెనయెడల మిసహో 

యముళోలెదను.” అని అజీత్ సింగు జబాబుచెప్పెను. ముసలివాని 
ముఖమెజ్బబడెను. కాని యది తీ ణమాతిములో రంగుమూ లెను, 

అజీక్ సింగు ముసలివానిముఖమును బరీశ్నీంచుచుండెను. 4+ ఈరసపు 

త్ఫునిరాక శుభసూచకముగాం గనపడదు. వయు దేశములో? నితీం 

డు వచ్చియుండును ? పాడుపడి శిధిలమైన యీభవనమందు నినసీం 

చవుని చకఏవ ర్తి యాజ్ఞయిచ్చుట కేమి కారణము 0” అని ముసలి 

వొండు తనలోందాను దలపోయుచుంగెను. మేరియమ్ మహల్ లో 

నుండుటకు ముసలివాని కిష్టము లేన్బ్టుగా నజీత్ గిహించెను,. (ఇం 

దుకు. గారణ మేమి ? చక్ళివ _ర్హి యక్కడనుండుమని యు త్తర్యు 

లిచ్చుటకుం గారణమేమి ? ఇందులో నేదో రహస్యముండితీరును ” 

అని యజీత్ యూహీించి ముసలివాని ముఖవర్చస్సునుబట్టి యా 

రహస్యము కసిపెట్ట ప్రయత్నించెను, కాని యాళేనిముఖముయొక్క. 

గంబీకత, ప్రసన్నతను జూడ గా నతేనిమసస్స్పునందలి యూహలు 

గహింప వీలులేకయుండెను. అముఖవర్చస్సు పిధమములో కొద్ది 

గామారిన నామార్పు కుణకాలముమాతే” మే యుండెను. ఉర 

తుణమం చే మామూలున్థిగికిన చ్చెను, వానిమాటలనుబట్టికూడ రస 

వుతవీకు(డేమియు గహింపజాలకపోయెను, ఎంతచెప్పినను ముస 

లివాయు మాటాడనందున విసికి * చేనుచెప్పిన యేర్చాటున శాశ్షే 

పణ యే.దైననున్న దా ? ' అని అజీత్ సింగనెనుః 

(ఏ యేర్పాటు?” అని సలాబ తీడిగెను, 

. మేరియమ్ బేగమ్ముహల్లో బసచేయుటవిషయములో ” 
అనీ యువకుడు చెసెను, 
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 ఎంతమాత)మును లేదు. 'మిమయేర్పాటునకు నాయాశ్నేప 
ణమేమియును లేదు, మోకు నిబ్బందిగలుగునని యిట్లంటిని * అనిము 

సలివాండ నెను, 

( ఉమాివుసాహేబుగారు! మనకష్టములను మనము లెక్క 

చేయుదుమా ? చక్ఫవ ర్థిగారి యాజ్జ్ఞ ప) కారము నడుచుకొనవలసి 

నడేకదా!” అని యువకుండు జబాబుచెప్పెను. ముసలివాండు నవ్వు 

చు నిట్లనెను.  నిరుపమానమెన ముగలాయిదళ్చారు నందున్నను 

మికు మనశ్శాంతియున్నట్టు కనుపించ డే ?' 

 ఇరేరులవిషయమె నేను జెప్పలీను కాని నాకు సంబంధించి 

నంతేవజుకు నేనుజెప్పెదను. పదివేలసిపాయిల కథికారియు మాన్ 

సబ్ దారునై న గేనొశనాకరుతో సమానమని యభిపొొయము.” 

అని అజీత్ సింగనెను. ముసలివాడు పరిహోసముగా (అయితే 

నీవు రాజదో)హివి ' అనెను. అందుకు యువకు(డు గంభీరమైన ము 

ముతో నిట్లనెను.  రసపుతు్ర)ండెన్నండును తిన్నయింటివాసములు 

లెక్క. పెట్ట(డు. కృతజ్ఞతతో? జక వర్తి యు త్తర్యులు నెరవేర్చుట, 

తేక యాపనిలోం బౌ)ఇ౧ములువిడ చుట... ఈ రెండు మాతిమే రస 

సుత్రధర్థములు.. 

ఈమాటలకు సలాజబత్తాతనిని మెచ్చుకొని యిట్ల నెను, 

రసఫుతు)లయొక్క పౌరుషము ధైర్యము హిందూ దేశమంతయు 

మోగుచున్నది. ఈమొగలాయో  సామాగిజ్ఞము రసపుతుిల 

పౌరుషము, బలమును గట్టకొండ పై 6 గట్ట బడినది ) 

 ఇడదియంతేయు మదయ యే.” అనుచు యువకుడు లేచి మే 

రియమ్ బేగమ్ మహల్ యొక్క శాభవుభెవి యీయమనికో శెను, 

నేనిఫదే యిచెదను, అగి శ్రోపలనును ది అని చెపళచు ముసలి 
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వాండు లోనికిపోబోయెను. కాని రసవుతియువకు( డాయనక్షడ్డ 

మువచ్చి ఫోసీయక్ , ఆకన్షము మిాకెందులకు ? మిోనాకరును పిలి 

పింపుందు.” అనెకు. సలాబత్తు త బేకదృన్టీతో యువకునిజూచి నే 

నిపుడు మోఖయిదీనా ? * అనెను, 

యునకుండు జబాబీయక పూర మే సలాబత్తు ( ఓ చేవ్రండా ! 

ఈముసలివయస్సున నాకింక నెన్నికష్టములు తెచ్చిపెస్టైదవోగదా' 

అని విచారించి విహ్యాలచి త్రముతో నిరుత్సాహు(డై నేలమోందం 

గూలంబడెను, రసపుత్ఫు(డు ముసలివాడు చనిపోవ్రనని భయపడి 

4 ఎవరక్క-డ ? కొంచెము నీరు తెండు ! * అని శేకవేసెను. ముసలి 

వాండు నేలమో(ద కొయ్యవ లెంబడియుండెను. వేతులు కాళ్లు రాయి 

వలె బిగిసిపోయెను. కండ్లు గుంటలుపప్పైను, ఊపిరి వచ్చుట లేదు. 

అజీత్ సింగు చాల భయపడి తనలోందానిటని తలపోసెను, 6 ఆహా! 

నేను ఈముసలివానివిషయ మె అతున ననుమానపడినాొను, 

నాతో వృథామాటబుచెప్పి కాలముపుచ్చుటచూచి నేకు మేరియ 
మ్మహాల్ లో నుండుటకిష్టములేక నందుండంగూడని నస్తువ్రులు బ 

యటకు(దీసి వేయం బయత్ని ంచుచున్నా (డని యనుకొంటిని. నే 

చెంతే పొరపడితిని, తనను ఖయిదిచేసికినను భయమువే నెంతేయావ 

దకు లోనై నొ(డు. ఈయనచావ్రునకు నేను గారణముగదా! ’ ఇట్లు 

తలవోయుచు( గేకలు వేయసా గను. ఎన్ని కేక్రలు'వేసిన నెవరునుబలు 

కలేదు. తేనతోవచ్చిన సిపాయిలు గేటునొద్ద విశ)మించియున్నారు. 

వారిని సహాయముపిలచుట యీళేనికిష్టము లేదు, ద్రింకెవరును గను 

వీంచరు. సలాబత్తుయొక్క సంబంధీకులు మేరియమ్మవాల్లో నుం 

డియుందురని వానికన్నమూనము కలిగెను, కాని యేమిచేయుటకును 

దోంచలేదు. ముసలినానిని యాస్థితితోవిడిచి వెళ్లుటకు... గాళ్లు 
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రాలేదు, తిరిగి యిల్లుపితిధ్వనియి చ్చు నట్లు బిగరగాగోక చే సెనుగాని 

యెవరును బలుకోలేదు. ముసలివా(డు దిక్కులేకుండ నాపికారము 

చనిపోవునని యువకునకు చాల యా౦దోళనముకలి”ను, దగ్గజలో 

నెవరో యొకరుండవలెనని యనుకొని యజీత్ సింగు నెదుటనున్న 

యింటివై ఫు పరుగెత్తెను ముసలివాండు కొంచెము కండ్లు తెబిచి 

వానివంకంజూచి తిరిగి యధాపికారము పడియుండెను ఒక యిం 

టికి గొంతమందిజనులుబరు గెత్తు చున్న ట్టుచూచి రసపఫుత్ఫుణావై ఫు 

నకు. బరుగెత్తెను కాని యం'జెవరునుగనువించలేదు. బిగ్గరగాంబలు 

సార్లు కేకలు వేసెను. పితిధ్యనితప్ప జ'బాబులేదు. అజీత్ సింగాగి 

తనముఖముపై నున్న స్వేదకణములు తుడుచుకొని * అయ్యో! 

ముసలివానిచావునకు నేను గారణమగుచున్నానే! హో! నమా ! 

ఇతనిని బితికించుట కేమియుపాయము? ” అని యాలో ఛచించుకొను 

చుండగా దూరమున మిణుగుమిణుకుమును దీపము కనుపించెను. 

అజీత్ సింగక్కడకు. బరుగెత్తెను, కాని యక్క_డనెవరును గనిపించ 

లేదు. గదులలో కొన్ని సామానులుండెను. కాని వొనియందు దీప 

ములులేపు. దీపనువై పునకురాగా నదియొక చిన్న గదివలెనుండెడి 

వంటయింటిలోనుండెను.  పొయ్యిమండు చుండెను. పొయ్యిమోద 

యేదో యుడుకు చుండెను. ఒక్రమహమ్మదీయ స్త్రీ యాపొయ్యియొన్ష 

కోర్చుండియుం డెను. ఆమెనుచూచి రసపుతుండు (చేను నోరు 

బిద్దలగునట్లు కేకలు వేయుచున్నాను. నిన్నుంగానట్టుగా నుపేతతోం 

గూర్పుండియుంటివా ? ' అనెను, వామోడా యువకునివంక చూస 

ను ఆమె యొకనిమువముక్సిందటనే యెక్కడనుండియో వచ్చెను. 

ర్వరణా పరు” గ్థివచ్చుటవల్ల రోజుచుండెను. కాని యీసంగతి య 

జీత్ క నిపెట్ట లేక పోయెను, సలాబత్తును రశీంచుటతును తలంచే 
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వాని మనస్ఫునందుండియుం డెను. ఆయాదున్దాలో పామిడా ముఖ 

నర్చస్సు కని పెట్ట లేకపోయెను. (రా!రా! త్వరగా రా! నీళ్లుత్రీసి 

కొని ల్వరగా రా! ఉమాివుసాహేబుగారు సృతితప్పి పడియున్నా 

రు” అని యజీత్ సింగనెను.._ 

* నాకు, చెముడు, సరిగా-జెప్పుము.” అని హమిడాయ నెను 

ఆమెచెవిలో నోరు పెట్టి యజీత్ బిగ్గరగా (నీళ్లు త్వరగా? దీసికొని 

రమ్ము ' అని చెప్పెను. 

: మోరాదున్లా పడనవసరము లేదు. ముసలివానికిం బ్రతిదిన 

ము సీపి కారము వచ్చు చుండును.” అని హమిాడా జబాొబు చెప్పూ 

చు నొకలోటాతో, నీళ్లు పట్టుకొని నెమ్మదిగా వచ్చుచుండెను. అజీ 

త్ సింగునకు( గోపమువచ్చి విసుకుతో నామెచేతినుండి లోటాలాగి 

కొని ముసలివానివై పునకుం బరు? త్రెను, 

౫వ (సకరణము. 

య్ పధ 

అజీత్ సింగు కొంతేదూరము పరుగెత్తి తనతప్పు శేలిసికొనె 

ను, ఆచీకటిలో నతండు (తోవ శెలిసికొనలేకపో యెను. అనేకగదులు 

వోలులు దాటినను సలాబత్తుతో దాను మాటాడినసావిడి కనుగొన 

లేకపోయెను, చివర కతండు తనచేతితో లాంతరుపట్టుకొని తన శెదురు 

వచ్చుచుండెను. అజీత్ సింగతనినిజూచి కోపముతో నిట్లనెను + మీ 

యందతికి చెముడా * గొంతుక బ్రిద్దలగునట్లర చిన నొకరును బలు 

కరు? ఇంతలో నాపురుషుండు దగ్గజకు రాంగా నతనిని సలాబత్మ గా 
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గుర్తించి యాశ్చర్యముతో వమి! మోశేనా! కుశములముగా ని 

న్నా'రా 1 అని యడి7?ను. 

 నాకష్పుడప్పూడు మూర్భవచ్చుచుండును, నన్నీ దివరలో 

మిారెజుగని కారణమువబ్ల నంతభయపడినారు. అని సలాబ తనె 

ను. (భయపడుటయా? మీరు చనిపోయినారని యే యనుకొంటిని 

అని యువకుండ నెను. సలాబత్తు నవ్వుచు నిట్లనెను + నావంటి పాపా 

త్ఫునకుం బావంత తరగారాదు. ఇంక నెన్నియాపదలు నేననుభవిం 

చవలసియున్నదో యొవరిశెరుక ?” 

é అట్లయి తే మోకప్పుడప్పుడీజబ్బు వచ్చుచుండునా q¢? 

క అవును. అప్పుడప్పు డీటువంటిమూర్చలు నచ్చుచుండును” 

( మోరిందు కౌషధ మెందుకు పుచ్చుకొనరు ఖై 

( రాజకుమూరా ! ఆవిషయమై చర్చయెందులకు ? ఈడా 

ర్భాగ్యునియొక్క_ కష్టములాపదలు విచారించిన లాభములేదు, అన 

వసరముగా మోకు బాధకలుగంబేసినాను. తుమింపుండు.” 

( మజేమియు బాధ లేదు. చాలగదులుగల యిీివీశాలభన 

నములో మిరొంటరిగా నివసించుచున్నా రా? ” 

( అవును. నాకు నమ్మకమైన యాడనౌాకరుు మగనౌకరు 

తప్ప మిగిలిన స్నేహితులు, ,బంభువ్రులు | యావన్మంది నన్ను బరి 

త్యజించిరి. ఈపిపంచమందు నాకీయిద్దజునాకర్లుతప్ప నితరసంబధీ 

కులెవరును లేరు, ఈయదృష్టహీనునియొక్క బాధలు కష్టములు 

వినిపించి మోావిలువగలకాలము వృధాపుచ్చుట నాకిష్టము లేదు, లది 

వటి కే మిమ్ములను జాలక వ్ల పెట్టినాను. నాతోరండు. నానాకరు 

మహావుదుజాన్ మేరియమ్ మహాల్ తాళవుచెవితో వాకిట సిద్ధము 
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గానున్నా(డు. అర:డు మోకాభవనమును జూవీంచి మీయాజ్ఞ (ప్ర 

శారము పనులు వేయంగలండు.” 

ఆపి కార మిద్దటికి సంభావణ జిగిగినవిమ్మట యువకుండు 

మతేమియు బదులుచెప్పక ముసలివానివెంట వెళ్ళెను. ముసలివాని 

నీషయ మై తేసకీదివరలో(గలిగిన యకుమానము తిరిగిపొడ చూసెను 

అతండు తనలోందానిట్లని వితర్మింపసాగెను. 4 ఈముసలివానికధ 

యావత్తు నిజమా యబద్దమా ? జబ్బునిజమా కృతిమమా ? కృ 

తి)నుమైన నాప్ర) కారము నటించుటకు. గారణమేమైయుండును ? 

కాదు. కాదు.కాదు, ఈముసలివానివిషయమై నేనన్యధా భావిం 

చుచున్నాను, ఇతండు పపంచ సౌఖ్యములన్ని యు. ద్యజించి భగవ 

ధ్యానతత్పరుండై యీళిధిలమైనగాొమములో నివసించు చున్నాండు. 

నన్ను మోసగించిన నితనిశేవిలాభము ) ’ 

ముసలివాండుకూడ రసవుతునివిషయమై యనుమానము 

కలిగియుం డెను. అతండు తనలో. దానిటనుకొ నెను, 6 రాజపుతు)ండు 

నామనుమరాలగు లూలియానిమి త్లీమె న చ్చెనుకాంబోలు ! లేని 

యెడల నింత యక స్మాత్లుగా సీ పాడుపడిన గా)బుమునకు వచ్చుట 

కుం గాగణమేమి ! కీర్తిలిగినట్టియు, మన్ సబ్ చారు హోడాగలిగి 

నట్టియు నీరసవుతివీరుని నిర్భన మైన యీ పాడుగా)మమునకుం జక) 

వర్తి యెందుకుపంపెను ) ఈయువకు(డు తన రాకయొక్క- యుద్ధేశే 

మెందుకు బెలుపెట్టలేదు ! ఈగాగమమందిన్ని భవనములుండలా 

మేరియమ్ మహాల్ లోనే బసమేగ్బాటు చేసికొనుటకు గారణ మేమి 1 

యువకు(డు ముసలివానినుండి రహస్య మేమియును గహీం 

పంజూలనని నిశ్చయపజచుకొని వానివెంట వెళ్ళేను, ద్వారమునొద్ద 

మహామ్మదుజాన్ కనపడి వారికి సలాముచేసెకు. అప్పుడు ముసలి 



౬వ ప్రకరణము. లిక 

వాడు తననాకరుతో నిట్లుచెప్పెను. + ఈరసపుతిపీరుని మేరియమ్ 

మహాల్ కుం దీసికొని వెళ్లి యాయన చెప్పినపికారముపనిచేయుచుం 

డుము. తరువాత నజీత్ సింగు:వె పుజూచి + తమరు మరల శేపు దర్శ 

నమివ్పీంచళోరుదును” అనెను. ఆసమయమం దెక్కడినుండియో ఈ 

రాతియే మిరు కలిసికొనెదరు * అని స వినబడెను. రాజ 

కుమూరుండులికిప డెను, అధ్వని యొక మీదిగా గిహించెను. కాని 

తీనయెదుట సలాబత్ నహమ్మదుడాన్తేప్ప యింశెనరును గనుపిం 

చలేదు. ఇందువిమయమై విచారణచేసిన లాభములేవనియుం చాను 

'జేయవలసిన కార్యమున కాతంకముగలుగుననియు నూహించి మా 

రాడక నవుకరువెంట వెళ్లెను. అతని నొకపిశ్నయెన నడుగలేదు, 

సలాబత్తు వారు కనపడునంతవజకు గేటునొద్ద నిలచియుండి తరు 

వాత నొక్కనిట్టూర్చువిడిచి యింటిలోనికి వెళ్ల తలుపు వేనీకొ నెను, 

వంటిలో హమోడానుదూచి , అస శారనునాట మంచిదికాదు ’ 

అనెను. ఆమె యతనిముఖమువ౦క కొంతిసేఫుచూచి హోస్యముగా 

నిట్లనెను  నీముసలితనమువగ నీబుద్ధిజ్ఞానము నశించినది” ముసలి 

వొండు ఆమాటవిని చిజునవ్వునవ్వి యూరకుండెను, 

 అఅకాద్రిలాలక్ట్రిణాయస్టలంలాలి. 

౬వ (సకరణము, 

oo —en శక్త నాన్టై--ఈా- 

అజీత్ సింగు సలాబత్తుయొక్క ముసలినాకరుతో మేరియమ్ 

'జేగమ్ మహాల్ కు వెళ్లెను, ఈకథలో తజుచుగా బేగమ్ మహాల్ 

యొక్క_చరిత) చెప్పంబడుచుండును. అచరిత మహమ్మదీయ చక 

వర్తుల ముఖ్యపట్టణములై న యాగా”, ఢిల్లీ, ప్తేపూరుసికీ)లకు సం 
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బంధించియు౧డును, కాబటి చదువరులయుపయోగారమె యాపట 
ల ధట టల 

ణములవర్లన కు ప్తముగాం జెవ్పవలసియున్న ది. మనచరితీ) సమయ 
రం గ చాతి 

మందు ప శ్రేవూరుసిక్సి యొక పాడుపడిన పురాతేనన్గలము. అక్కడ 

పూర్వ మగ్బ్చరుమహాశయుండు తనరాజధాని నేర్చర్చుకొ నెను ఆగ్రా 

యాదినములలో మొగల్ సామా)జ్యరుసకు రాజథానియె యుండె 

ను. ఢిల్లీ హిందూ రాజుల కాలమునుండి పిసిన్ధిశెక్కిన పురాతేనపట్ట 

ణము. ఇవియన్నియు మవామ్ముదీయపట్టణములు. 6 బేగమ్ మహల్ 

లేక + చకివర్తలజనానా * యని పిసిద్ధికెక్కిన మహాలీమూడుపట 
యాతి థి ట 
అ రి ణములకును సంబంధించిన-దై యున్నది, అక్పగుచక్ళవ ర్తియొక్కం (కిస 

యనుభ్రార్య వేరు మేకియమ్ బేగమ్. అఆమెకొజనై తె లరాతితోను, 

మామూలు రాతితో నొక చాలయంద మైన రాజభననము ప లేపూ 

రుసిక్రిలోం గట్టింపంబడెను, శ తాబ్బములుగడ చిన సీదినమున కొకూడ 

యాభవనముయొక్క_ కొంచభాగము కనువించుచున్నది. కౌలము 

యొక్కమార్చుకూడ యాభవనముయొక్క. సాందర్యమును బూ ర్రి 

గా నళింపంజేయలేక్రపో యెను, అమేరియమ్'బే౫ మొమహల్ పత్తేపూ 

రసిక మధ్యభాగమందున్నది. దీనియెదుట నెల్తెననోడలతో నొక 

మహాలుండేను. అది యక్చరు తన హిఎదూ భార్యయైన జూద్ బాయి 

నిమిత్తము కట్టంబడినది, చానికిదూరములో + బిర్భానే” గృహము 

కలదు. చానివెనుక చలువరాతితోం బ్యసి న కెక్కినళిల్పులచేం గట 
ర 

బడిన ఫశీరుసలీము తాలూకు గోరీయున్నది. చానియెదుట నుక్కా 

మళీదుతో సమానపుగు నొకమళీదు కట్టంబడియుండెను. ఆమశీదా 

కాలమందలి శిల్చకళానిపుణత్వమును వేనోళ్లయజాటుచుండెను, ఆపట 
గు లు 

ణమందింఠొకభాగమున నక్చృరుపాదుషాతాలూకు ; దివానీ ఆమ్ ” 

అనయా పన్లీ కువోలుండెను, తానిపక్క é దివానిఖాన్ * అనగా 
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రవాస్యాలో చనమందిరముండెను. అందు చకివ ర్లి తనమంతు9లతో 

నాలోచనచేయుచుండును. బంక జుట్టుపట్లన నేక విధములగునందమెన 

భవనములుండెను. పట్టణముచుట్లు నెత్తెనగోడలును గోడలకింద 

నిండ్లునుండెను. కాని మన చరితీసమయముందీ పట్టణమం 'దెక్కడను 

జనులు కనువించరు. పట్టణముంతయు రోడ్ల వరుసలచేంగప్పంబ డేను. 

మవామ్మదుజాన్ రసపుతికుమూరుని గొన్ని వీథులగుండా 

మేరియమ్ బేగమ్మహాల్ నకు. దీసికొనివెళ్లిను అప్పు డజీక్ మ 
హమ్ముదుజానతోం దనకు తాళపు చెవినియుమనియు. దననౌకర్లు 

తేన కవసరమైనపని 'చెసెదరనియు. జెప్పెను. నాకరు రసఫుతు9నకుం 

దాళము శెవినిచ్చి 4 నేను మోకవసరమెన...” అని యేదో చెప్పం 

బోగా నజీత్ సింగు మధ్యయడ్డమువచ్చి + ఇక్కడ యవసరమైనపని 

చేయుటకు నానౌకర్లున్నారని యింతకుపూర్వమే. నీతో. జెప్పియు 

న్నాను. నేను నిన్ను కష్టపెట్టనిష్తములేదు. నానాకర్లు ఏధిగుమ్మము 

నొద్దనున్నారు. నీవువెళ్లి వారిని యిక్క డకుపంపినం జాలసంతోమిం 

'చెదను అనెను, 

మహామ్మదుడా నేమి యు బదులుచెప్పుక నాలుగడుగులు వె 

నుకకు వేసి యదృశ్యమయ్యెను. రసపుతు)ండు మవాల్ గటునొద్దకు 

వచ్చి 'తౌళముతీసి లోపలంబి వేశం చెను, అప్పుడు బాగుగచీకటిపడి 

నది. నౌకర్తింక లాంతర్లుతీసికొని రాలేదు. అజీ తాచీకటిళోనే 

యాభవనమును జుట్టునున్న స్థలమును బరీశీంచుచుండెను. ఇంతలో 

నిరువడిమందియాశికులు చేతులలో గాగడాలుతీసికొనివచ్చిరి. వాని 

వెలుంగున రాజపుతు9/డు భవనము తప్పీలుగాం ఒరీశఖీంచెను. చాల 

యందముగా శిల్చభాతుర్యముతోం గట్టయిడిన యాభననము చుట్టు 

సంచ పాళీలుక్రలవు, వై యంతేస్తుమో(ద సుందరమై నివసించుటకన్ని 
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సదుపాయ ములతో. గూర్పంబడిన గదియొకటియున్న ది. |క్రిందిహోలు 

చుట్టు నచేకములగుగదులున్న వి. వీనినిమాచి యజీత్ సింగు తనలో. 

దానిట్టనుకొ నెను. + అందమైన పై గది రాణీ నివసించుట కేర్చడియుం 

డవచ్చును. క్రిందిహాలామె చలిక త్రెలకొజశె యుండనచ్చును. చు 

ట్రునున్న గదులు నవ్రుకర్ణశకై యేర్బడియుండును. నేనీరాతి మేరి 

యమ్ బేగమ్ళొఅ శకేర్పడిన పై గదిలో గడిపెదను. నానవుకర్లు 

కిందిగదులలో నుండెవరు.”* అని యనుళొని తన సర్దారగు రఘువీ 

రునివీలిచి వానితో , నీవీరాతి కిందహోలులో. బకుండుము. నేను 

మేడపై నగదిలో. బరుంజెదను. నౌకర్లు చుట్టుగదులలో నుండునట్లు 

సనా! అని యు త్రర్వుచేసెన 

ఇంజేలో మహమ్ముదుజానక్కడ కువ చ్చి యోపకారమ నెను 

(రాజకుమారా 1! మేడపై సగది పరుండుటకు సరియైన స్థితిలో లేదు, 

అంతీయు దుమ్ముతోనిండియున్నది. తమయాజ్ఞయ్రైన చేను ముందు 

వెళ్ళి మిరు పరుండుటకువీలుగా శుభ్రపర చివ చ్చెదను. అజీత్ సిం 

గుం మహమ్మదుజాన్ అకాత్తుగా. గనపడుట కాశ్చర్యపడీ కోపము 

తో : నీవు వెళి పాము. సీసహాయము మౌాకనవసరము, నౌకు 

నాకర్గున్నారు. నీయజమానుండు నీవు లేకున్న చాలయిబ్బందిపడును, 

తేక ణము వెళ్లుము ” అనెను, అమాటలువిని యింక నక్క డనుండిన 

బగ యోజనము లేదని మహమ్ముదుజాస్ అజీత్ నకు సలాముచేసి వె 

నేను. తరువాతే నజీత్ రఘుఏరునితో నిట్లనెను, ( మూచిలివా | 

suse ముసలిసలాబత్తునకు Shs Sd లోనుండుపు కప 

నులేదు, ఈనౌకరు, మనకనవసరమని యెన్ని మారులు ఇెప్పినను 

మనలను విడిచిపెట్టుటకిష్తములేక నిక్కడ నే తిచుగుచున్నాండు. ఇం 

దులో నేదో యనుమొన కారణము కలదని నానమ్ముకము. 
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ఇంతలో నౌకర్లు వారివారిగదులయందు రాతి గడుపుట శే 

'ర్పాట్లు చేసికొనుచుండిరి, అజీత్ సింగు రఘువీరుండొంటరిగా నుండిరి. 
వారిలో వారికీదిగువసంభామణ జరిగెను, 

రఎసలాబత్తుు యతని యిద్దజునెౌకర్లుతప్ప నిక్కడ నెవరు 

నులేరు, ఇదిగాక మనమొంటరివాండిము కాము. కోటయొక్క 

స్థితినిబట్టి చకివర్తి తన సైన్యముతో దాడివచ్చినను మనము జయిం 

శంగలమని నాకు. దోచుచున్నది. 

అ.__రసపుత)పీరులమెన మనము భయపడుదుమని నాయు 

చ్దేశముశాదు. సలాబత్తువగై రాలకు మన మిక్కడికివచ్చుటయు, నీ 
మహలునందు బసచేయుటయు నిష్టమున్నబ్లుక న బడదు. 

ర___వారికిష్టము లేక పోవుటకు గారణము కనువించదు. నున 

మీకి,డ నుండందలంచుకొన్న దినములకుం గావలసిన సదుపాయను 

లు మనమే వేసిగొనియున్నాము. వారిసహాయము మన కేమియు 

నవసరములేదు. మనకు వారితో నేమిసంబంధమున్నది ? 

అ._.ఈసంగ తులు సలాబత్తునకు. 'దెలియును, అయిన 

నలే(డు.. 

ర==రాజకుమా రా ! ఇందుకు(గారణ మేమని నీయూహా ? 

అ.__నేను బాగుగణెప్ప లేను. కాని నాకనుమానముమా।త 

మున్నది. 

ర.._.అది మెట్లిది ? 

అలఅది యిట్టిదని చెప్పలేను, అయినను మనము గదుల 

న్నియు( దవ్పీలుగాం బరీశీంచవలయును, 

ఇట్లని యజీత్ సింగు తేలుపు'తెజుచెను. వాని వెంట లాంతరు 

తీసికొని రఘువీరుండు నడచెను. గదిచూచి యజీత్ రఘుపీరునితో 
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, చూచితివా! ఈగది బసచేయుటకు వీలుగానుండదని సలాబత్తుచె 

ప్పియున్నా(డు. ఎంతసౌఖ్యముగా ళుభిముగా నున్న దోచూడు, 

మరమ్ముతులేనందున పై భాగము కొంత శిధిలమైయున్నదిగాని లో 

పల రాణి నివసించుటకు. దగిన సౌఖ్యములతో ( (బకాశించుచున్నది. 

ర_--రాజకుమూరు;డా ! ముసలి హానిమాటలన్ని యు శుద్ద 

యబద్ధములు, అందులో జనులు నివసించు చున్న ట్టుగా( గనువీంచు 

చున్నది. 

అ.__ఆసంగతి సీకెట్లు తెలియును ? 

ర-__బినరు నీగదియందు నివసించియుండనియెడల నింత 

శుభ్రముగా జాగ తృగానుండదు. 

అ._మనము మేడసెకివెళ్లి యక్కడ నేమియున్నదో 

చూ చెదమను. 

ఈపకాగముసం భావించి వారిద్దజు మేడపై కివెళ్లిరి. ఆగది 

కూడ చాలమనోహరముగా నుండెను. అందలి పితివస్తువు సరియైన 

స్థలములోనుంచంబడి కాంతులతో? బ్యకాశించుచుండెను, అప్పుడు 

రఘువీకు(డు కలవర మైన మనస్సుతో నిట్లనెను. + చూచితివా ! రా 

జకుమారా 1 నేను చెప్పినదంతేయు నిజమైనది. ఇక్కడ దప్పక నెవ 

రో నివసించుచున్నారు” 

ఆగదిలో నొకవె ఫున బహుసుందర మైన ట్టియు నమూల్య మై 

నట్టియి నొకమంచముండెను. దానిమో(ద విలువగలముఖమిల్ తోం 

దయారుచేయ(బడిన హంసతూలికాతల్ప మమర్చంబడియుం డెను, ఒక 

మూల నతివిచితమగు నగివీ పనిచేయంబడిన దంతవు'మేజాబల్లయు 

న్కు చానిపై న రుచిగల దాామోరసముతో సగమునింపండిన బంగా 

రపు పాత్రయు నుండెను, 



౬వ పికరణము, త్రీ! 

అప్పుడు రఘువీరుండిట్లనెను 4 గాజకుమారా ! ముసలివాండీ 

మవాల్ యెవరో నివసించుటకిచ్చియుండును. ఆసంగతి మనకు దె 

లుపుటకిష్టపడుట లేదు.” 

అజీత్ సిం గంగీకారసూచకముగాం దలయూచి యిట్లనెను, 

+ అతండెవండో గొప్పసామంతు..డె యుండవలెను. ఎందు కన(గా సా 

మాన్యులు బంగారుగిన్నెలో సారా తొగంయజాలరు 

ఇంతలో రఘువీర జెక్కడనుండియో గొప్ప కుటుంబప్పు 

డ్రీలు పెట్టుకొను నొడ్డాణ మొక టిలీసి ( రాజకుమారా ! చూచితి 

వా! ఇక్కడ తప్పక నొకబేగ మనంగా మహమ్మదీయ రాణి నివ 

సించుచున్నది * అనెను, 

( ఆబేగమెవరు ? ఇక్కడ చొగియుండుటకు. గారణ మేమి ? 

అని యజీత్ సింగడిగెను, 

( ఈసంగతి మననుండిదాచుట యతని బుద్ధిహీనత, ముసలి 

వాండె నను తౌనింకను బ్రేమలంపటుణె యున్నాండుకాంబోలును. 
0 J ర 

తానొక బేగము నిక్కొడరహాస్యముగాదాచి యామెతో సుఖించుచు 

నాసంగతి మనకు డెలిసిపోవునని మనమిక్కడ బసచేయకుండ నుం 

డట కనేకపయత్నేములు చేసియున్నా(డు. మిలో మాటలాడు 

నప్పుడు మాట తడబడుటయు మూర్చవచ్చుటయు మన వెంట త్న 

నౌకరును బంఫుటయు నివియన్నియు నీకారణమువల్లనే జరిగియుం 

దును.” అని రఘుపీరుండు బదులు చెప్పెను. 

అజీత్ సింగునకీమాటయందు నమ్మకము కలుగలేదు. శని 

యాలోచించి యీపికారమనెను. + ఒకవేళ నీవనుకొన్నపుకార 

ము నిజమైనను మననూ బేగమును యిక్క-డనుండి తరిమి వేయుట 

మంచిదికాదు.) 



ర్ి తాజ్ మహాల్. 

(ఇందుకు మోరు త్తీరవాదులుశారు. మోకు. డెలియకుండ 

నీపని జరిగినది గనుక చకఏవర్తిగారి యాజ్ఞ పి కారము జరుపవలసి 

నచే” అని రఘుఏరుండ నెను, 

అందు కజీత్ సింగిట్టనెను. ,రఘువీరుండా ! నాకిది యొకసమ 

స్యగాం గనుపించుచున్నది, ఇక్కడ నిన్నియిందడ్లుండణగా నీమేరి 

యమ్ బేగమ్ మహూల్లోపలనే మనలను బసచేయవలసినదిగా. జక) 

వ _ర్రీయాజ్డావించుటకు. గారణము నాకు డెలియకున్న ది.” 

| pre సరియెనస్థలవాని చకివ _ర్హినమ్మి య 

శ ్ జ్షియిచ్చియుండును.” అని రఘుపీరుండ నెను, 

+ అది సరియేకాని మనము జాగ త్తతో నుండుటవల్ల నష్ట 

మేమియు లేదు. పరిస్థితు లెప్పుడును మనమనుకొన్న ప) కారముండ ను, 

మనకు గనుపించువిధముగాక నింకొక విధముగా దజుచు మారు 

చుండును, నీవు నాముఖ్యస్నేహితుండవు. నా శే మముకోరువాండవు 
గనుక నీనుండి చే నేసంగతియుదాచకోడదు. నిజమేమనంగా.__ 

నామనస్ఫునందొళ యనుమానము బాధించుచున్నది, ఎందువల్ల నో 

చెప్పలేను. ముసలివాం డతేని యిద్గజునౌకద్లుగాక యీపాదుపడి 

నగాామములో నింకకొంతమందిజనులున్న ట్టు నాకు. బూ క్లీగా నను 

మానముకలదు ” అని యజీత్ సింగ నెను. 

(మన కట్టిజా దేనియును గమువీంచుట లేదు” అని రఘుఏీరు 

ఢఈ బదులు చెప్పెను, 

6 పోనిమ్ము, ఏదియెట్లున్నను మనము జాగ త్తలోనుండుట 
మంచిది ’ అని యజీత్ సింగు గంభీరముగా. బలికెను. 



౭వ ప్రకరణము, తికి 

౭వ (పకరణము, 

ర్ పీన 

మేడపై నం గందనున్న గదులు పూ ర్తిగాంబరీశ్మీంచి యజ్లీత్ 

సింగు రఘువీరుండును బై టికివచ్చి శాగడాలసహాయముతో భవన 

ముచుట్టు పరీశ్నీంచిరి. ఎవరును గనుపించలేదు. ఆపి) దేశమందు 

బూర్వ మొక యండమైన పూలతోటయుండెడిది కాని యిప్పుడాభా 

గమంతయు ముండ్ల చెట్లతో నడవితోను నిండియుండెను. పూర్వ 

మాతోటలోనుండెడి పెద్ద శిలావిగహామిప్పుడు శిధిలమై నిరిగిపో 

యెను. పూర్వము చక్రవర్తి యతనిభార్యలయొక్క. శిరస్సులమిాద 

తుంపరిలుగా( జిలుకరించెడు పన్నీ రుగొట్టములిప్పుడు నామావ శిష్ట 

ముగానుండెను. అటువంటితోటయుక్క_సీతి రాజపుతుిలిద్ద టును 

జూచిరి, అజీత్ రఘువీరునితో నిట్లనెను. + సలాబతొక జేగము నీ 

మహల్లో నుంచియున్న యెడల నీతోట యిస్థితిగానందునా 

ముండ్ల చెట్టుకూడ బాగుచేయ(బడియుండ లేదు,” 

( బౌగువేయుటకు మనుష్యు లెక్కడ ) ఇది నిర్ణనస్థలము, ము 

సలివాండిక్కుడ నొక బేగమునుంచి యాసంగలియితరులకు. దెలియ 

కుండ నుండవలెనని సవుకర్ణనుకూడ పెట్టుకొనియుండ లేదు.విన నీక 

ర్చులనిమి త్రము కావలసిన పై క మతనిశెక్క_డీది ? చకవ ర్రియిచ్చు 

కొద్దిపాటి యుపకార వేతనమువల్ల నతడిక్క-డ నివసించుచున్నా. 

డు ” అని రఘువీరు(డు పలికెను. 

అజీత్ తనసన్దారుండు చెప్పినమాటలక( దృప్రిపడ లేదు. అ 

తనిమనస్సునందుం/గల యనుమానము పోలేదు, మరల నింటిచుట్టు 

తిరిగి పరీతీచేసి సిపాయిలున్న గదులన్ని యు బరీఖ్నీంచి వారితో 



84 శాజ్ మహల్, 

(మారు బహుజాగ త్తగానుండి వీలిచినతోడనే వచ్చుటకు సిద్ధము 

గానుండవలయును ’ అని యాజ్ఞయి చ్చెను. వారాపికారము సిద్ధ 

ముగానుండెదమని చెప్పిరి. తరువాత నజీత్ రఘువీరునితో , నీవీ 

దిగువగడిలోం బరుండుము, చేను మేడ ప నగదిలో సుఖముగా ని(దిం 

చదను ” అని చెప్పెను. రసపుతుడు మేడమిందశెక్కిదుస్తులు తీసీ 

కత్తి నోడకుందగిలించి మంచముమిందంగూర్చుండి యరాప)కారము 

తనలోందచానాలోచించసాగెను, నాకు రఘుపీరుండుచెష్పూ మాటల 

యందు నమ్మాకములేదు. అతండు తప్పుతోవలోనున్నాడు. అతే(డు 

వెవ్చీనప0)కారము సలాబత్ యిక్కడ నొకబేగము నుంచియున్న 

యెడల నీయిల్లుబై ట తొళనెందుకు వేయంబడియుండును? నౌకరు 

శెలివిగలవాండు గనుక నాబేగము నింకొక చోటికిజేర్సి యనుమా 

నము కలుగకుండునటులు తాళము వేసియుండునని రఘువీరుఃడు వె 

ప్పవచ్చును. వీదియెట్లున్న నీరాతియేవోకష్టములు సంభవించునని 

భయముగానున్న దది." 

ఈపి) కార మాలోచించుచుండంగా నౌకళాహారము తెచ్చె 

ను, అహారముభుజించి నెకరుతో , ఈరాత్రి మేడపైనం గింద తె 

ల వారువబికు దీపములుంచి డాగ్ళత్తగానుండనలయును ” అని చెప్పె 

ను, వాండాప)కారముచేసి సెలవుపుచ్చుళొని వెళ్ళిపోయెను. రసపు 

త్రవీరుండు పడకపై ౧హార్చుండీ యీపి కారము తిరిగి యాలోచిం 

చసాగాను. * బేగ మోిపరుపుమోంద నెప్పుడును పరుండినట్లు నేను 

నష్మును. ఇది యింకొకరి కేర్చాటుచేసియుండవచ్చును. అతండెవం 

డైయుండును $* ఇట్లు కొంచెముసేఫు విఠర్కించి యేమియు 

దోంచక్ | ఈప')కారము కాలమెందుకు వృభాపుచ్చవ లెను, చాల 

బడలియున్నాను ” అని పరుండెను కాని యరగంటవటకు నిదరా 



౭వ ప్రకరణము, తిర 

నందున తిరిగి పడకనుండిలేచి + నిదిరాకయున్న బే ! ఆలోచనల 

తోనున్న వానిస్థితి యింతేకడా ! రఘువీకునికిలేని యనుమానము 
నాకెందుకు గలుగవలెను ? ” అని యాతోచించి గోడకు (దగిలించిన 

క త్తితీసి తన తలయొద్దనుంచుకొని 4 బేగమ్మహల్ లో ననేక రవా 

స్య ద్వారములు, తలుపులు గదులుండునని విందును. ఈవోలులో 

కూడి నటువంటియేర్సాట్లున్న వేమో తవ్పీలుగా జాగ త్తగాం బరీ 

శీంచెదను ” అని యాలోచించుకొని యారసపవుతివీరుండు పితి 

తలుపు, గోడ, మూల, పరీశ్నీంచి, కట్టతోంగొట్టిమూచి యేమియు 

లేదని నిశ్చయపరచుకొని మేడదిగి హాలువద్దకు వచ్చిచూచునప్పటికి 

రఘువీరుండు గుబ్లు పెట్టి నిదించుచుండెను. అంతయు నిశ్ళబ్దముగా 

నుండెను చీశటిరాతియగుటవల్త నంధ కారబంథురముగా నుండెను. 

కిటికీవద్ద చెవిపెట్టివినగా నండటు గాఢనిదిలోనున్నట్టు 'తెలియవ 

చ్చెను. అట్టి చీక టి రాతియందు దిరుగుటవల్ల లాభ మేమియు లేదని 

యూహించి తిరిగి తన పడకయొద్దకువచ్చెను, పరుండి మరల నీప) 

కారమాలోచించసాగను, + చకివర్త్హి నన్నీయింటికిబంపెను ? ఎట్టి 

రవాస్యాలోచనతో నీపికారమువేసెనో ! ఇక్కడనాకుం బనియీమి 

యు గనుపించుట లేదు. ఇక్కడ పదునేనుదినములుండ వలెనని చక) 

వర్తి యాజ్ఞాపించెనుగ దా ! ఎన్నిక ష్టములు వచ్చినను వారియాడ్డ 

నెర'వేర్చనలసిన దే. మేరియమ్మవాల్ లో నుండవ లెనని యాజ్ఞయిచ్చి 

యున్నారు. ఎందువల్లనని యడుగసావాసించనై తిని, ఆహా! మన 

మెంత నీచన్లితికివచ్చినాము., పదు నేనుదినములలో. దిరిగి యు త్తీరువు 

లు పంపెదరంట ! అని యీపికార మాలోచించుచు గాఢనిదు 

పోయెను, 

మధురమైన సంగీతపుధ్యనివల్ల నజీత్ తిరిగి మేలుకొనెను, 

పిథనునులో. దనకొక కలవచ్చినట్లుతోంచెను, కాని నునన్సు కు 



86 తాజ్ మహాల్, 

దురుపజచుళొని చమూడ(గా దూరమునుండి మృదుమధురమైన సంగీ 

తము శన చెన్రులను నింపుచుండెను. పాటతో నాటకూడ జరుగు 

చున్నట్ట తోశాను. అజీత్ యొక్క యాశ్చర్యమునకు మితిలేకపో 

యెను. ఆసంగీశేము గ లూరుమోంద పాడంబడుచుండెను. అతీ(డు 

తీనలోందానిట్టనుకొనెను, 4 నాకుం 'బెలిసినంతవజక్కు నేను విన్నంత 

వజికు సలాబత్తుకుటుంబముతప్ప యీపాడుపడిన గాంమనులో 

నితరరజనమెవరును లేరు, ఈదృశ్య మేమని యూహించెదను. ఆటయొ 

క్కటయు మనోవారమైన పాటయొక్క_యు ధ్వని యెక్కడనుండి నా 

చెన్రులను నింపుచున్నది ? ధ్వని దగ్గజగ నేవినబడుచున్నది. ఈచుట్టు 

పట్ల దగ్గజలో నింకొకయిల్లు లేచే? ఈమేరియమ్ మహల్ తప్పీలు 

గాంబితిమూలను శోధించియున్నానే ! ఈయద్భుత మైనదృశ్య మిం 

కొకయింటినుండి కనుపించుటకు ఏలులేదు.' ఇట్లు తలపోసి యజీత్ 

తన పడకనుండిలేవం బయల్నించెను.. కాని యేమియాశ్చర్యమః ! 

'తాను దన పరుండినపడక కు గట్టిగాందా)టితోం గట్టి వేయంబడియు౦ 

డెను. ఇంతపని యెట్లు జరిగినది ? ఎవ రెప్పుడతనిని యటులంగట్టిరి ? 

అతండు నిద్రించి కొద్దికాల మేయైనది. ఈసమయములోం గలలో 

నైన నూహింపని యింతేపని జరిగిన దే ! 

అశ్చర్యమును భయమునుబొంది కొంతశాలమునజకుం గద 

లక 'దెలివిలేక. బడియుండెను. నోటినుండి మాటరాలేదు. ఇట్టిస్థితి 

యిళేనిజీవితములో నెన్న(డును జరిగియుండ లేదు. తేన్నుంగట్టినప్పుడు 

కొంచమెన దనకుందెలియలేదు. చాలయాశ్చర్యము ! అంతయు గె 

ప్పపాటులో జరిగినట్లుగానుం డెను, గదియొక్క తలుపులు కిటికీలు, 

లోపల గడియ వేయంబడియుండెను, ఎవరును బైటనుండి లోపలకు 

వచ్చుట కెంత మాతిము ఏలుకొనుపించదు. ఇట్టిస్థితిలో సీపనిజరుగుట 



౭వ ప్రకరణము. 87 

వల్ల సఠనికాశ్సర్యమును భయమును మిక్కిలి యధికమ య్యెను, 

తన్ను౯గట్టంబడిన తౌడు త్రెంచుకొనవలెనని పృయలత్నించెను, కొని 

వానిపయత్నములన్ని యు నివృలములయ్యెను, పాపము ! ఆరాజ 

కుమారుండు పదినవందలయొక యుద్ధములలో జయించినవీకుండు*, రసవు 

(త్రవీరులకు మేటితిలక్రము. ఆహా! నేడు తొటితోంగట్టంబడి యొక 

యడుగె ననుగదలక మొటాడలేకయుండెనుగదా ! తన నిరుపమాన 

మైన పొరువమువల్ల దనశతు)లకు గర్భని క్శేదకముగా నుండె డా 

రాజకుమారగు(డు నేడు స్వాతంత్స్యతను గోలుపోయి ఖై దీగానుండె 

నుగడా ! రఘువీరుని పిలువవలెనని పియత్ని౦ చెనుగాని నోరురాలే 

దు. మజియు. దనయెదుట జరిగేదృశ్యముచూచి మాటాడ లేకపో 

యును, కదలక మాటాడలేక శవాకారమువలె స్ట్టృతితప్పి కండ్లు తె 

రచుకొని జరుగుచున్నది చూచుచుం డెను, 

అతండు కలువరించుచున్నాండా? లేక "దేవ తాలోకమునక్తు( 

దీసిళొనిపోంబడెనా ? అట్టి దృశ్యము తనజీవితములో నెన్నండును 

జూచియుండ లేదు. తనయొక్క వ్య కిత్వము మరచిపోయి స్వర్లసు 

ఖములో దొగ్గుచున్నట్లనేక మోహనాకారులగు సుందరీమణుల మ 

ధ్యనుంజెను. తేన యెదుట 'తెల్లరాతితోం బరుపంబడిన యొక్ర పెద్దహో 

లుండెను, హాలుమధ్య ననేక రంగులుగల దీపములతో. బ్రకాశించు 

చుండిన గొప్ప దీపఫుస్థంభ మొకటి వే్రగాడుచుం డెను, అందులో 

'వెలుంగుచున్న కొవ్వువత్య ల తాలూకు చమురుయొక్క సువాసనయా 

గదియంతయుంగ్యమ్ని యాశది యొక చేవతొభవనమాయని యూ 

హించుట కవకాళశముకలిగినట్టుం డెను. అ నేకరంగులుగలిగి మంచి ను 

వాసనలు వెదజల్లు ఫువ్వులయొక్కదండల'చేత నాదీపస్థంభమలంక రిం 

పంబడినందున యాసుహాసన రాజపుత్ఫునియొక [ా ఘాణరంథము 
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లకు విందుగొల్పుచుండెను. చుట్టు బంగారునీరుతీయంబడిన యేక 

మైన నిలువుటద్లములయందు. దీపములకాంతి నిరుపమానముగా? 

బికాశళించుచుం డెను. ఒకవై పున ఛ తిభామరములతో రాజసింహ 

సనముండెను, అది యమూల్యమైన మణులచేతిను రవ్వలచేతను ము 

త్యములచేతనుం జెక్కంబడియుండెను, దానియందు ముఖమల్ మొ 

దలగు విలువగలదు స్తులచేం దయాకుచేయ(బడి చుట్టు బంగారు శేకు 

లతో నమర్ప(బడీన య నేశములగు తలగడ దిండ్లు గనువించెను, ఆసిం 

వాోసనముమిోద నిరుమానలావణ్యముగల యొకసనుందరి కూర్చుండి 

యుండెను, ఆయందమైనముఖమునుండి బయలు దేరిన స్వర్లీయమైన 

పకాశము గదికి నూటురెశుక్కున శోభనిచ్చుచుండెను. ఆమె 

యొక్క-శరీర మాపాదమ_స్తకము మణులతోను, వజిములతోను, 

గెంపులలోోను బంగారముతో నలంక రింపంబడియుండెను. ఆమెయొక 

దిండుమిో:ద6 జెయియానుకొని పరుండినట్లుండేను, ఇద్దటు సుందరు 

లైన వెలికత్తెలు బంగాకువీవనలతో విసరుచుండిగి, అమృదువైన 

గాలిచేత నామె కట్టిన పట్టుకోకయొుక్క_ ముసుగప్పుడప్పడు కొంచె 

మెగురుచుం డెను. ఆమెకండ్లు చాలపికాశమానములై బుద్ధిసూతు 

తనుదెలుపుచు, పేమపూరితముై యుండెను. ఆమె తనభూపులు 

రాజకుమారునిమోంద నొకసారి ప్రసరింపం జేసెను, రాజకుమూారు 

డు మంతింపంబడిన పామువలె తనదూపొమెయం బే నిలిపెను, అటు 

వ౦టి నిమమాన సౌందర్యముగల యువతిని యళండు తనజీవితములోం 

జూచియుండ లేదు, అత్తరులు మొదలగు సుగంధద)వ్యములనుండి 

వచ్చెడిసువాసన రాజకుమారునియొక్క_ హృదయము నందొకవిధ 

మైన కలవరము గలుగం జేసెను, ఆస్తీ కూర్చుండియిన్న సింహాస 

నమునశెదుట నొకగొట్లము మంచిసువాసనగల పన్నీ రుయొక్కతుం 



రవ. ప్రకరణము. 89 

పరలను వెదంజల్లుచుం డెను, రాజవుతు)నిదృష్టి యా న్రీయొక్క- ము 

ఖముసం'బే లయవైయుండెకు.. (ద్రీలు పాడుచుండినసంగీత్ మతిమ 

నోహరముగా .వినవచ్చుచుండెను. అజీత్ తననుచానుమర చెను* 

'తానప్పరసలమధ్య "దేవతాలోకములో నున్న ట్లూహిం చెను, 

అళండు చక్యవర్తితాలూకు బేగమ్ మవాల్ యొక్క యద్భుతములు 

వినియున్నా(డు. కాని యెన్నండు నందలి సుండరీనుణులను జూచి 

యుండ లేదు, పృస్తుతేము తానాముహాలునకుం దీసికొనిపోయడెనా ? 

ఆపీికారము వెళ్లుటకు స్వాతంత్యిము చక్ర)వ ర్తికిని యతని భార్య 

కునుతప్ప నితరులకులేదు. 

అజీత్ సింగునకు. బగలుజరిగిన సంగతులన్నియు జ వికివచ్చె 

ను. తానాగణొయందుంగాని, ఢిల్లీయందుంగాని లేడు. పాడుపడిన 

పశ్తేపూరుసిక్రీలో మేరియమ్ బేగ మొనువాలులో నిదించియుం డెను, 

శాయిట్టి చకివ ర్లీకాలూకు బేగముమహలునకు వెళ్ళుట యసంభవ 

ము, అయిళలే యళతండప్పుడెక్కడనుండెను, వమియు. దోంచక న 

జీత్ తనలోందా నీప్ర) కారమాలోచచించ సాగెను, 

ముసలి యుమాివుసాహేనీమహలులో నొక 'బేగమునుం 

చినయెడల నా బేగమోమెయేనా ? అటులై న సలాబత్తుకోడ నక్క 

డనుండవలెను. కాని యతండులేండు, అటులకాదు, చక్ళవ _్లివాడ 

యమునుకూడ 'మె త్తీపరచంగలిగిన యాగీ ముసలిమహ మ్మూదీయు 

నితో. దృ ప్రిపడునా ? 

ఈప్రకారమాలోచించుచు. దనమంచముమిోంద6 గదలక 

నోటమాట లేక్ నజీత్ సింగు వరుండియుండెను. అయి కే యతండు 

కలువరించుచుండెనా ? ఎన్నటికినికాదు. అతండు బాగుగ మెలకువ 

తోనుండెను, అఠనివిషయములన్ని యు. బనిచేయుచుంజెను. యోచ 



40 తాజ్ మహల్, 

నాశక్తియుం గలిగియుండెను. తిరిగి రఘువీరుని కేశ వేయవలెనని పి 

యత్ని౦చెనుగాని నోటినుండిమాట పైకిరాలేదు, ఉక్కిరి బిక్కిరియ 

గునట్లుగా నతనికిదో చెను, 

ప (పకరణము. 

ఆగదియందందటు (శ్ర్రీలేయని యజీత్ సింగు పిధ మములో 

నూహీంచెను. కాని తరువాతం దనపొరపాటును 'దెలిసిళొనెను, ఆ 

సౌందర్య రాసియగు న్ర్రీపిక్కన మూల్యమైన ముఖమల్ గుడ్డతో 

నమర్చంబడిన యాసనముమింవ నొక రసపుతిపీరుడు కూర్చుండె 

ను, అజీత్ కోదలలేనందున యా రాజకుమారునియొక్క_ ముఖము స్ప 

ష్టముగా గనువించలేదు. కాని యతండొక గొప్పకుటుంబము వాండ 

నియూహీ౦వెను, అతని తలపొగామోాంద వజ్రుము లమర్చంబడియుం 

జను, ఆ స్త్రీ చేతులు రాజకుమారుని చేతులలో నుండెను. రాజకు 

మారు డామెయందు మోహపరవళుండై యుండెను 

తరువాత నాయావన్త్రీ తనచేతితో నొక బంగారుగిన్నె 

యెత్తి రాజకుమిరుని నోటియొద్ద పెట్టణా దానిలోనున్న దావక 

మళఠండు పూర్తిగా (దాగివేసెను. ఉత్తరతుణము రాజకుమారుడు 

లేచినిలుచుండ. బ్రయత్నిం చెను, కాని నిలుచుటకు సక్తి లేక వణకు 

చు "బాధతో నేలపై (బడెను, అయువకుండాపి కారము స్పృహతప్పి 

చావసిద్ధము గా ప స చాసీలువచ్చి వానిమోంది 

దుస్తులు తీసివేయసాగిరి, 
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తేన కన్నులయెదుట జరిగిన భయంకరమైన ఖూనీజూచి 

యజీత్ భయక్రంవిత గాతు)డ య్యెను, కఈకూూరాత్శురాలై న వీశా 

చిని యెంతమాళ)ము సంకోచము లేక యిట్టి నరవాక్యచేసను. ఇంత 

కంట ఘారమైనకార్య మేదైనంగలదా ? కాని యాయువకుంజెన 

రు? అజీత్ శేకవేయ నుద్యుక్తండయ్యెను. కాని నోటివెంట మా 

టలేదు, ఆరాశ్షసియొక్క_ నౌకర్లగు నిద్దజు దానీలాయువకుని లేవ 

నెత్తి గోడకానించిరి. ఆశవాశారముజూచి యజీత్ సింగు చాలభయ 

పడెను. పితిమంగళ వారము ఢిల్లీ భవన ద్వార మునొద్ద జరుగుచుండిన 

భయంకరదృశ్యము తనక్రన్నులకుం గట్టిన క్రైదుటం గనుపించుచుండెను. 

అందువల్ల నతనికి మజింతయాందోళన కలిగను. అదిచూచి శరీగ 

మందు గగురుపాటుచెందెను. ఈదృశ్యమునకు ఢిల్లీ దృశ్యమునక్తు భేద 

మొకటియే. అక్కడిశవము. ఢిల్లీశేటున కానించంబడియుంజెను, 

ఇక్కడ గోడ కానించంబడియుం డెను, 

ఈపళు పొొయులగుంస్త్రీల కోందమైన వాల్చూపులుగలిగినను 

సుందరమైన ముఖిములుగలిగినను, హృదయములు నరకకూపముల 

తో. బోల్ప(దగినవిగానుండెను. వారారాకుమారుని లాలన చేసి, 

భ'మింపం బేసి వ్రేమించినట్లు నటించి ఖూనీచేసిరిగదా ! ఎంతచతు 

రతతో శవములను ఢిల్లీ గేటునొద్దకుం దీసిగొనివెళ్లుచుండిరో మను 

మ్యమాతుినకు( చెలియ నళశక్యముగానున్నది, ఎంత దుర్మార్గము ! 

వారివ్భాదయములు శిలలుగాని వేటుకాదు. 

కాని యీశ్ర్రీలు విషముపెట్టిచంపిన' యా రాజకుమారుండె 

వరైయుందును ? గోడకు శవమానించుటవల్ల దానిముఖ మజీల్ 

నకు గనయబుడెను. అజీత్ సింగాముఖముమాచి నిర్హాంతీ పోయి శెవ్వు 
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నం గేకచేసెను. కాని యా శేకయొక్కధ్యని శెకివినంబడ లేదు. తన 

లోందానిట్లనుకొ నెను * ఓబేవుడా! ఉడయవురము మహారాణా 

పెదకువూరుండ గు నుదయసింగీవిధముగా ఖూనసీచేయంబజెనుగచడా ! 

మహారాణా యీదుఃఖమెటు భరింపంగలండు ! ఈవా గ్రవినిన యత 

నిగుండెలు వియ్యలగుటకు సందియము లేదు. 

అప్పుడా మాయలమారియగు నాసుందరం్రీ తన సింహాస 

నమునుండి యీపికారమ నెను. ఓ రాజపుత)వీకుండా ! రేపు నీకు 

నిబేగతిగలుగును, మేమెంతచమత్కారముగా నీశవమును ఢిలినగర 

ద్యారమును జేర్చుచుంటిమో చూచితివా ? * అజీశ్ సింగు మిక్కు 

టమైనకోపముతో. 'ొణములన్నియు బిగంబట్లి బిగ్గరగా  టనీచ 
షా లు ౧ 

మైన పాపాత్మురాలా ! ” అని యనెను, కాని నోటినుండిమాట సరి 

గా రాలేదు, 

ఇంతలోనంతయు. జీకటిమయమ య్యెన'. శణమా[త్రములో 
దృశ్యమంతేయు మారిపోయెను, అజీత్ సింగు తిరిగి తనపూర్వపుగది 

లోనే యుండెను, దీపమెక్కడ వలిగింపయటడియుండెనో యక్కడనే 

వెలుంగుచుండెను, అశనండు తనపరుపుమోదనే పరుండియుండెనుం 

తనకన్నులను దాను నమ్ము లేకయుం డెను, ఇట్టి యస్వాభావిక మైన 

దృళ్యములు, మార్చులుమూచి యెవరాశ్చర్యమునుబొందరు! అజీత్ 

శరీరమందు గట్టయిడిన తౌడు క)మముగా పిడిపోయెను. ఇది కల 

గాదు. ఎవ్వరో నన్ను. ద్రాడు బెట్టిక ట్టియున్నారని యతండనుళొ నెను, 

తక ణము మంచమునుంగి కందికిదుమికి పక్కనున్న కో త్తితీసి మంచ 

ముక్రింద నెననరైెన దాగియుండి రేవోయని చూచెను, కాని యెవ 

రునులేరు, మనుష్యులెవ రాగదిలోనికి వచ్చినజాడయును లేదు, మజీం 
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త్ర యాశ్చర్యముంబొంది శిలావిగిహామువలె మాటాడక నిలు 

చుండెను. 

అకఠాత్తుగా వృదయభేద్యమగు నొకయెడుఫు వినుపిం వెను, 

అఆయేడుఫు కిమకిమముగా హెచ్చుశాంజొచ్చెను, నిశ్శబ్దమైన 

యా రాతి సమయనుం దామేడుపు మనుష్యుల కే కాక పక్షులకు 

మృగములక్రుంూడ జాలికలుగంజేయుచుండెకు, అజీత్ సింగు కరు 

గారసపూరితుండై క త్రితీసిక్రొని మేడకిందకు. బరుగెత్తెను కాని 

యత్రనికి నేమియు గనుపించలేదు, వఏడుపులుమాత్ర)ము. వినవచ్చు 

చుండెను. అమావాళ్యరాతివలె నుండాకటికచీకలో నెవరోయొక 

మనివీ యాయింటినుండి బె టకు బరుగాత్తుచున్న ట్రతనికిం జూవా 

యగా( దోంచెను. శాతిియంతయు. బె గదిలోను గ్నిందిగదిలోను 

దీపములు 'వెలు(గునట్లజీత్ యేర్చరచియుండెను. కాని కిందిగదిలో 

దీపములేదు. ఎవరట్లాదీపము నార్చిరిరో తెలియలేదు. 

రఘుపిరుండెక్కడ ? తానుజూచిన మనుజునినీడ రఘువఏ్కుని 

దా? అతండాపికారము భయపడి పిల్లవానివలె నేడ్చుటకు. గార 

ణమేమి ? అజీత్ సింగు నాలుగు వై పులు పరీశీంచిచూచెను, ఏమి 

యును గనువీంచ లేదు. ఆయింట నెవరో యొకరుండియుండ వలెనను 

ననుమానముమాత్య్రకురేనికి బలనుయ్యెను. ఎవరునతనికిం గనుపించ 

కపోయిన నెవరో సెకి పొంగిపారలివచ్చుదుఃఖ మాపుకొని బాథ 

పొందుచున్న ట్లతనికిందో చెను, అతండు స్వభావముగా ఛై ర్యస్తు(డైన 

నిష్పుడు భయమునకులోనై యాపాదమ_స్తకము వణ/కంబొచ్చెను, 

శ్షరీరమంతేయు గగురుపొటు జెంటెను. తత్ధ ణమే మహలునుండి పరు 

గిడ మొదలిడెను.  మేడగేటుదా.టి బె టకువచ్చుసరికి రఘుపీరుని 
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యేడ్సులువిని నీపాయిలందరు నేడ్య(జొచ్చిరి. గుట్టములుసకిలిం చెను, 

అంతయు గందరగోళముగానుండెను, రసప్పుత్రులు తాము తమశత్రు 

వులవలన ముట్టడింపంబడితిమని భ్రమించి ,కత్తు లిటూనటుం 

ద్రిప్పం బ్యారంభించిరి. తమణమాతిములో. బశ్తేపూరుసికిగాొమ 

మొక యుద్ధరం గముకింద మారెను. అజీత్ సింగు బిగ్గరగా ఏమి 

టిది * అని యరచెను. కాని యాయల్లక ల్లోలములో నతనిమాట 

యెవరీకిని వినుపీంచలేదు. ఒక సిపాయిమాతిము తనయజవమానుని 

మాటగు ర్తించి శిండుచేశనులతో. గాగడాలు తీసికొనినచ్చెను, ఆనె 

లుతురులో సిపాయిలొకరినొకరు గుర్తు తెలిసికొని కత్తులు తప్పుట 

మాని వేసిరి, రాజకుమారుడు  ఇదియంతయు నేమిటి ?” అని తిరిగి 

వారిని యడిగెను. అప్పుడు సిపాయిలిట్లు చెప్పందొడగిరి, 

(మేము గాఢనిద్భలోనుండి గా. గేకలు వినుపించినవి, శత్రు 

వులు మాపై (బడిరని మేమూహిం చిలిపి.” 

( ఈ మేడయొక్క. సింహ ద్వారము లోపల తౌళము వేయంబడి 

నది. ఈపహరీగోడ యెత్తుగానున్నది. మనుష్యులు లోనికివచ్చుట 

కు వీలుకనుపించదు * అనియజీత్ సింగనెను, 

(అవును. ఎనైన లోనికివచ్చిన యెడల దప్పక వారిని కను 

గొనవచ్చును ” అని యొకసిపొయి బదులు చెప్పెను. 

“ రఘుపీరుండెక్కడ ! * అని యజీ తృడిగను. 

ఇక్కడ కనుపించరు. లోపలనున్నా కేమో” అని సిపాయి 

బదులుచెప్పెను. 

+ దీపముయొక్కసహాయమువల్ల లోనంతేయు వెదుకుదము 

రండు * అని యింకొకసిపాయి యనెను... 
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అవ్వడు సిపాయిల౦దజు కాగడాలు నెలింగించుకొని యా 

మవాలు బవారీలోపల పితిమూల, సందు, గొందు వెళకిరి, ఒక 

మూల రఘువీరుండు సగముచచ్చినవానివలె. బడియుండుట వారు 

చూచిరి. రాజక మారునికి భయము, విచారమధికమయ్యెను. త్వర 

గా నీరు తెమ్మని యళతండు శేకలువేసను, ఒకనాకరు నీరుకొజకునె 

శ్రైను. అజీత్ రఘువీరుని లేవనెత్తి వానితల తనతొడమిందంబెట్టు 

ఫొని వోనికుపచారముచేయుచు. దనలోందానిట్టనుకొ నెను, 6 ఆహా! 

అనేకయుగ్గములలో మెప్పువడసిన యీాళూరాగేసరుండు భయ 

మువల్ల నిప్పుడెట్లు పడియున్నా(డో ! స్పృహతవ్పియున్నను (బొణ 

మున్నది. నాడి కొట్టుకొనుచున్నది. ఉచ్చాాననిశ్వాసములు గలిగి 

యున్నవి. నోటనుండి నురుగువచ్చుచున్నది.' 

ఇంతలో నౌకరు నీరుతెచ్చెను రఘువీరునిముఖనముమిా(ద 

రాజకుమారుండు పలుమారు నీరు చిలకరించెను, కాని దానివల్తను 

పయోగములేకపో మెను. తెలివిరాలేదు. రాజకుమారుడు చాల 

యాదుర్లా పడెను. ఒకగంటవణకుం బరిచర్యచేసిన పిమ్మట రఘుపీ వ 

డొర్ పెద్దనిట్టూర్పువిడచి నెళ్ళుదిగాం గనులు తెరచి హీనస్వరము 

తో , నేనెక్కడనున్నాను ?” అని యడిగెను. అజీల్ తనయొక్క 

యు దే/కమునాపుకొని 4 సన్దారుండా ! నీకు భయములేదు, సమా 

బార మేమి ? * అని యడిగెను, 

రఘువీరుండు వణకుచు భయముతోో(గూడిన న్వరముతో! 

( దయచేసి నన్ను సాధ్యమైనంతత్వరలో నీచోటినుండి యింకొక 

చోటునకుం దీసికొనిపొండు ” అని ప్రార్టిం చెను, 

వ 
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కన (సక రణము. 

రఘువీకు(డు పాలు తాగువిల్ల వాడు కొండు. అబలుండును 

గాందు. ధైర్యములేని పిగికిపందకాండు. అనేకయుద్ధములలో. గ త్తి 

చేతందీసీకొని యొంటరిగా. జారువముతోం బో రాడినజిట్టి. అనేక 

సార్ల నేకయుద్ధములయంద తని పౌరుషము (ధెర్యము కొనియాడంబడి 

నది. అవన సక్ కలుగుటకు. గారణమేమి ? అసా(భావికమగు 

భూతీలీలవల్ల నిట్రిపని జరిగియుండెనా ? ఈమేడలో దయ్యములు 

భూతిములు నివసించుచుండెనా ? లేనియెడల నట్టి ధెర్యశాలియగు 

రఘుపీరుని కిట్టిపినూదము గలిగియుండదు. రాజఫృతులకు భూత 

ములయందు నమ్ముకమున్న డి. కాని యజీత్ సింగట్టి చాద స్థమునకు 

లోనగువా(డుకా(డు. ఐనను రాగి తనకుంగలిగిన స్థితియంతేయు న 

తేనికి జ _ప్రీకివ చ్చెను, తాను తాళ్ల వలన(ోట్టంబడెను, మేడంతయు 

వివరముగా శోధింపంబడెను, రహాస్యద్య్వారము లెక్కుడను గనుపించ 

లేదు. తనకు. గనుపడిన దృశ్యమున కుం గారణ మేమి? బహుశః 

యాద్భకశ్యములు విశాచములవల్ల్త నిర్మింపంబడి కన్ను లకునిజమువ లె 

గనుపడియు౦డనచ్చును. ఇప్పుడజీత్ సింగునకు పిశాచములయననికి 

యందు నమ్మకమున్నట్లు తోశణెను. తనకు జరిగినపరిభవ మేగాక 

రఘువీరుండుకూడ భయ భాంతి పొంచంబడియు”డెను. దీనికి సరియె 

నకారణమరయ నేరక యజీత్ సింగు మానసాందోళనకులోనై విచా 

రించుచు౦ డెను, 

రఘువీరునకింకను దెలివిరాలేదు, అతండప్పూడు సంధియె గ్లిన 

వోనినలె | నన్ను( దీసికొని వెళ్లుండు, దూరస్థలమున కుందీసిగొని వెళ్లు 
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డు” అని యస్పహమెన వాక్కులతో నరచుచుండెను, అజీ తీతనికి 
కురి ఎవి 

"థె ర్యముచెప్పుచుం డెను. ఇంతలో సిఫాయిలక్కడకువచ్చి తమసేనా 

నికి, దట ంచినగితిమూచి. వ వీస్టాయపడుచుండ(౫ా నజీత్ సింగు వారి 

తో, మాసన్హారు కొంచెము జబ్బు స్థితిలోనున్నా డు. ఉపచారము 

లవల్ల నెమ్ముది కాగలదు. మిలో(గొందబు నాకుసహాయము చేయు. 

డు, మిగిలినవా రాయిధపాణు లె మహాల్ లోనికి వెళ్లి స్పష్టముగా వె 

దకి మను 'ష్యుండెవండై నం గనువించినయెకల నాయొద్దకు పీసికొనిరం 

) ఉని యాజ్ఞయిచ్చెను. అప్పుడు 10, 12 గురు సిపాయిలు కా 

స. మవాలు వెవకుటకు వెళ్ళిరి. మిగిలిన వారజీతుకడనుం 

డిరి, 6 ఇప్పుడెంతేపొ”ద్దుపోయినది ?' అని యజీత్ సిపాయింనడిా 

ను. ఒక ముసలి వాడాక సమునంకొ(జూచి తెల్లవారవచ్చినదని చెప్పె 

ను. అజీత్ సింగు తనకు రాతిజరిగిన పరిభవము సిపాయిలతోం జెప్పి 

న వారు నిరుత్చాహపడుదురని చెప్పలేను. కాని రఘువీరునిక్రిగలి 

గిన పిమాదమెట్లిదో తెలిసికొనుటనై యళనితో నొంటరిగా మా 

టలాడ౦గోరి సీ పొయిలనందజిని మహలుకాపలాయుండు.డని నియో 

గించి తొను రఘుపీరునిచేయి పట్టుకొని లేవందీసెను. కాని యతనికి 

లేచుటకు శక్తి లేక కాళ్టుతడంబణెను, అప్పుడజీత్ సింగు రఘువీరుని 

తన శాంగిటంజేర్చి 'లేవనె త్తి నెమ్మదిగా మహలు బై టకు నడిపించెను 

బె టయంథ కారబంధురము. కాని యాకసమందు ee 

వాని కాంతిని మిణుకుమిణుకుమని పిసరింపంజేయు చుండెను, పుష్ప 

ములనుండివచ్చు సుగంధముతోంగాడీన నీరలముందమా+ రుతేము 

వీచుచుండెను. సిపాయిల పహ రాధనులుతేప్ప యజ్రినిళ్శబ్ద మైన వేళ 

నితరధ్వని వినుపించుట లేదు. అజీత్ తనలోందానిట్టు తలపోయసాగె 

ను, 4 ఈపాడుపడిన గామమునందు సలాబత్న కుటుంబముతప్ప నిం 
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కెవరును లేరా ? ఉన్నయెడల నీసిపాయిలుచేయు గందరగోళము 

విని యదియేదియో కనుగొనవలెని యిక్కడికిరారా ? సలాబత్తు 

నివసించునిల్లుకూడ సమిపమునందేయున్న చే ! ఈధ్వని వారికి 

వినుపించకుండునా ? వినియు వారికి సంబంధము లేనట్టు నిద్రించు 

చుండిరా 9?” 

ఈపి) కారము తలపోయుచుండంగా సుందరబంధురమును స 

మోరస్పర్శవలన రఘువీరునిబిమ వొంతతగ్గ తెలిపివచ్చినట్టు కనుస 

జాను. అప్పుడజీత్ సింగు రఘువీరుని నొళయు తెన రాతిబండ పి గూ 
and ర 

ర్చుండుమని తానుకూడ యతనిపిక్కను గూర్చుండెను, తృణకాల 

ములో రఘుపవీరుండొక పెద్దనిట్టూర్పువిడిచి + భయంకరము. అతిభ 

యంకరము ” అని యరచెను, 

* సర్దారుండా, సీమనస్పింతే కలవర పెట్టిన విషయ మేదియో 

'తేలియంజెప్పుము, నాకదివినవలెనని కోరిక్రయున్నది ” అని యజీత్త 

డిగెను. , నామనస్పింక్రను కుదుటపడ లేదు. నన్నింత భయ పెట్టినద్భ 

శ్యము నాకు బిస్తుతము డ్డి వ్వీకివచ్చుట లేదు ” అని రఘుపీరుండు జ 

'బాబువెప్పెను. + లొందర లేదు. సీపువి శా ంతిత్రీసికొని మనస్సు నిర్భ 

లముగాసున్న ప్పుడే చెప్పవచ్చును ” అని యజీత్ చెప్పెను. 

తిరిగి యొకగంటవటకు నెవరును మాటాడలేదు. రఘుఏక 

డు కౌ నేమియాలోచించుకొనుచుండెనో యెవరికినిదెలియదు. 

అజీత్ సింగు పడుచువా(డు, రాజపు తానాకొండపి బేశమం 

దుపుట్టి, ధైర్యసావానములుగలిగి, యుద్ధములయందారి లేరినవాండ్రై 

సామాన్యమనుజునివ లె జీవితముగడువుచుండెడివాండు. మొగలాయి 

దర్చారునం చాజబునూసములనుండి యీ కొలువులోనుండియున్న వాం 
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డు, గనుక నాదర్చాపయొక్క కుతంతే/ములు, రహ స్యాలోచనలు 

మొదలగునవి యళతనికిలదెలియవు, కాంబట్టి యతండు తనలోందానిట్ల 

నుకొనసాగాను, 

: చక్చవ ర్తి నన్నీ పొడుగాామమున శేకారణమునల్లం బంపి 

యుండును ? ఈ మేరియమ్ మహలులో నే బస చేయుమనియాజ్ఞాపించు 

టకు. గారణ మేమి ? నేనిక్కడ ప) వేశించుటకు సలాబత్తున కెందు 

శీషము లేదు ? ఈ రాతికనుపించిన దృశ్యములసంగతి చకివ రికి "దె 
A] బీ 

లిసియుండునా ? 'తెలిసియు౦డిన దయ్యములకు నివాసమైన నీళ్ళ 

హామునకు నన్నెందులకు, బంపీయుండును ? ”* 

ఈపఏకార మూాలోచించుకొను చుండగా రఘువీరునికి ఛాగు 

గ తెలివివచ్చి యొక సెడనిటూర్చువిడి చెను, 
ఏల 

సరారా ! ఇప్పుడు నీవు శ్నేమముగానున్నా వా?” అని య 

జీత్ సింగు రఘువీరుని యడిగెను, 

(సోమో ! బాగుగనయమే. నాసితికి నేనే సిగుపడుచున్నా 
థి a 

ను * అని రఘుపీరుండు బదులువెప్పెను, 

సిగాందులకు ? సీమనస్సింత కలవరపడుట శేదోయొక య 

స్వాభావిక కారణ ముండవలయును ! ఆసంగకియేదియో చెప్పుము * 

అని యజీ త్రడి'గెను, 

॥ నాకు జ్ఞుపకమున్న ౦తేవటికు జెప్పెదను, కాని యాసంగతి 

విని నన్నండజు పరిహాసమువే సెదశేవెరాయని నౌకుభయమగుచు 

న్నది” అని రఘువీకుడుచెప్పెను, 

( బుద్ధిహీనులు సవ్వెదరుగాని బుద్ధిగలవాశెన్న(డును పరి 

పోసముచేయరు ' అని యజీత్ బదులు చెప్పెను, 
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( ఏదెట్టున్నను శేపు మన మింగొకచోటికి వెళ్ళిన బాగుండు 

ను అని రఘువీరుండువెప్పెకు, 

అజీల్ సింగుకూడ దయ్యములకొంపలో ని)కొకర్మాతి ని(దిం 

చుటకిష్టము లేక 4 ఈపాడబడినగా/మములో నిండ్లు చాలయున్నవి. 

"లేపు తప్పక యింకొకయింట బసచేయుదము ' అని యజీత్ సింగు జ 

బాబుచెప్పెను. రఘుపీరుండు కొంతసేపటివజకు చేమియు మాటా 

డకయూరకుండెను. అతండు తనకథ యష్పుడుచెప్పుటకు సం ే హిం 

చుచున్నట్టజీ త్తూహించి “పోనీ నీకథ రేవు చెప్పవచ్చును అనెను, 

“ రాజకుమారా! అట్టుకాదు, నాకధయావత్తు నిప్పుడే చె 

స్పెదను. ఆలో చనాశక్తి కోలుపోపుటవే నేమియు నిశ్సయించుట కస 

మద్టండ నై యుంటిని. అని రఘువీకుండు చెప్పెను, 

(అయితే కథయేమియు విడిచిపెట్టక మొదటినుండి చివరవ 

ఆఅక్ర౦శేయు. జెప్పుము * ఆని యజీత్ సింగడిగెను, 

రఘువీరుండందుల కొప్పుళొని తనకు జ్ఞాపకశక్తి గలిగినంత 

వజ కేమియు. విడిచిపెట్టక తన రాతికథ యీపకారము చెప్పు 

దొడ(గ౫ను, 

౧౦ వ (పకరణము, 

హక నా 

రోజంతయు( బియాణము చేయుటచే వాల బడలిక్షంజెందిన 

వాండనై భోజనానంతర ముపరుండి గాఢనింద9) పొందితిని. శౌని వ 

రుండుటకుంబూర్వ మే గది తలుపులు కిటికీలు మున్నగునవి మూసి 

యుంటిని, నౌకరు దీపముకూడ ెలిగించివెళ్లను, నేను యెంతవణ 
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కు నిదంచితినో నాకు క్తి ప్లిలేదు. శాని నేనశాత్తుగా చేచుసరికి నొ 

డలంతయు. జెమటపక్షైను, అ'చెమటవల్ల ప్రక్కబట్టలుకోడ తడిసి 

యుండెను. రాజకుమారా ! నాయొక్క యపృటినిల నేను చెప్పం 

జాలను. వదోయొకభయము నామనస్సును 'ాధించుచుండెను. ఆ 

పొదమ స్తకము వణంశువుట్టినది. నానరములు మొద్దు బా రెను. ఒడ 

లంతేయు గగురుపాటుం జెంబెను, వదో యొకదయ్య మావహించిన 

వానినలె భయపడుచుంటిని. ఎవరో గొంతుక వీసుకుచున్నట్లూపిరి 

యాడక నోటమాటరాకయుండను. ఎన్న (డు నిట్టి బాధ యనుభవిం 

చియుండ లేదు. కన్నులుతెర చిదూండగా నంతయు. జీకటి మయము 

గానుండెను, దీపములేదు, దీప మెట్లారిపోయినది తెలియలేదు. ద్వా 

రములు కిటికీలు "బాగుగ బంధింపయబడియుండుటవల్ల లోపలికి గాలి 

రావీలు లేదు. నేను మిమ్ములంబిలునన లెని ప్రయత్ని ంచితిని గాని 

నానోటివెంట మాటరాలేదు. అస్వాభావికమైనపని జరిగినట్లు తెలిసి 

కొంటిని, అనేశయుగ్గములలో భెర్యసాహసములతో నొంటరిగా(బో 

రిన నాకు భయమావహిం చెను. నేనెన్న(డు నట్టిభయంకరద్భశ్యను 

ను జూచియుండ లేదు. అకటికిచీశటిలో భయంకర మైన పిశాచరూప 

మొకటి నన్ను(జంపుటకు నావై పునకు వచ్చుచుండెను. సంరథఖ్నీంచు 

ఫొన శక్తిలేక వైతన్యహీనుండ నై కొయ్యవలె మొద్దు బారియుంటిని, 

'నేనప్పుడుపొందిన మనోవ్యాకులత చెప్పశక్య్ణముకొదు. నాజీవితము 

లో నెన్నండు నదిమరువను, కమముగ నేను చచ్చిపోవుచున్నట్టు 

నాకుందో చెను. 

ఈప కారము తనకధ రఘువీరు(డుచెక్సి గుండె దడందడం 

గొట్టుకొనంగగా నిటూర్పువిడుచుచు నీపీకారము తిరిగి చెప్పం 

దొోడ(౫నుం 
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( ఓీరాజూ ! ఘోరము ! అతీఘోరము! నేనట్టిదృళశ్యము 

సరిగా నిరూపించినయెడల మిరు భయమునచే నిశ్చేష్పులుకాయగలరు, 

అకస్మాత్తుగా నాచీక(ంటిలో గదిమూల మిణుక్రుమిణుకుమిని యొక 

సీలపుదీపము కనుపించెను, బలవంతముగా నేనావెలుతురు మూడవ 

లసివచ్చెను. ఆవెలుతురు శెండాకుపచ్చని గుండినిదీపములకి)ంద 

మారి యొకడానితోనొకొటి యాడుకొనునట్లుగా నాకనులయెదుట 

నాట్యముచేయసా గను. థొంతసేపటికవి యాటమాని నాయెదుట 

నిలుచుండెను, పరీథ్నీంచిదమూడలా నేమి యాశ్చర్యము ! ఆరెండు 

దీషములొక్ మనుష్యునియొక్క_ నెండుకనులుగా మారెను, అని 

చాలభయంకరమై పికాశమానముగా నుండెను, 

ఈపకారము చెప్పుచు రఘువీరుడు భయమువల్ల వణంక 

సాగెను, కొంత సేపటివజకు మాటాడ లేకపోయెను. మనస్సు కుదు 

రుపరచుకొని యిీపికారముతిరిగి చెప్పసాగెను, 

అపకార మాకన్ను లెంతకాలము నావంక దృష్టినిలిపినది 

చెప్పలేను. ఆచీంకటిలోంబికాశించు నాకనులెవరివై నది గుర్తించ 

లేదు. కోని యాచీంకటిలో నాదృశ్యము నెవరుచూ చిన నట్టివాని నె 

త్తురు భయమువ ల్ల గడ్డగట్టకొనుననిమాతిము నేను జెస్పంగలను,. 

తరువాతే క్రొంతసేపటికాక నులప)క్క నొక తెల్ల వెలుతురు కాన్సిం 

చను. ఆ వెలుతురు సహాయమువనల్ల మాంసహీన మై య స్తిపంజరము 

తోన'న్న యొక పొడుగు పాటిమనుష్యు. డెదుటనిలిచియున్నట్టు కని 

వీంచచెనుం అమనుష్యుండాపాదముస్తకము దిగంబరు(డై రెండు వరుసల 

పెద్ద పెద్దవండ్లుగలిగి భయంకరమైనధ్యనితో నవ్యసాగెను. గుడ్లు 
త జేకదృన్టీతో నన్నుంజూచుచు నేయుండెను, తరువాత నాయెముకల 

బొమ్మ తనచేతినిజూపి వేళ్ళతోనన్ను(జూపి యేదో యనెనుగాని 



యామాటలు నాకుందెలియ లేదు. తిరిగిపిడికిలిబిగించి పండ్లు పటపట. 

గొరికి శరీరమంతయువణకం గోఫముతో నేదో బిగ్గరగా నట్టహోసము 

వేసెను ఓరాజకుమూరా |! అద్భృశ్యము నావహృదయమును దించె 

ను, నానరములు బిగినీపోయెను, నేను భయముతో నాశ్చర్యముతో 

ను గొయ్య బారిపోతిని, 

ఈమౌొటలువిని యజీత్ సింగుయొక్క గుంజెదడందడం గొట్టు 

కొొనసాగెను. కాని థొంతవడి!ి మనస్సుకుదురుపర చుకొని రఘుపిరు 

డుచెప్పుకథ వినసా7ను, 

(6 అయెముకల బొమ్మా తనయొక్క యెట్టనినాలుకను బొడవు 

గాంజేసి!'జీనినో నాకుచున్నట్లిటునటు. గదపుచుం జెను. చేతులు రెం 

డును 'బాగుగజాపి నన్ను. గాంగిలించుచున్నట్లు కనుక్రించెను. కోప 

మున్న నెజ్లబడినకనులనుండి వెలుతురు కిరణములు బయలుదేరి నా 

హృదయమును గుచ్చుచుండెను, భయనిహ్వూలచిత్తు-డ నె నాథక్తికొ 

లది కెవ్వున శేక వేసి బై టకువచ్చి యిక్కడ స్మృతితప్పి పడిపోతిని, 

తిరిగి తెలివిరాంగా నే మిరు నాపక్క-నిలిచియుండిరి, నేనెంత కాల 

ము స్పృహతప్పి పడియుంటినో చెప్పలేను. ఓరాజకువూరా! నా 

విరికితనమువల్త నేనిట్టు భయమునకులోనై తిని. &ీమించంగో రెదును, 

అట్లి యస్వాభావికమైన దృశ్యమునక్రందణు తమయొక్క గర్వము 

విడిచి దోసిలి యొగ్గవలసిన దే! 



54 శాజ్ మసాల్, 

౧౧వ (సక రణము. 

ఎక్ సా ధ్రిశకుయు ల 

రఘువీరునికథ యావత్తవిని యజీత్ సింగునకు మనస్సునందు 
చాల యాందోళనముకలి౫ను. అతనికింగనుపించిన భయంకరదృశ్య 

ము తలంచుకొనిన నొడలు వణణి(జొచ్చెను. అతే(డు మారాడలేక 

పోయెను. ఎట్టకేలకు భయమ తో(గూడిన స్వరముతో “ అహో ! 

భయంకరము! అతిభాయంక్రరసు ! అతిభయంకరను !” అనెను, 

“ రాజకుమారా ! చేను పిరికిపందనుకాను. కాని రాతి 

చూచినద్భశ్యమువల్ల నామనస్సుకలవరపడినదని తెలుపుటకు చాల 

సిగ్గగుచున్నది ” అని రఘుఏీరుండు చెప్పెను. 

అజీల్ సింగుతండి), జయపుర ముమహా రాజు, అతేడు తనకు 

మారుని యమొగలుదర్చారునకు. బంపునప్పుడతని వెంట పశాకను 

శాలియగు రఘుఏరునిపంపెను, అజీత్ కుట్రవాండగుటవల్ల మొగలు 

దర్చారులోజరుగు రహస్యాలోచనలు, కుట్సులు తెలియవు. గనుక 

నలేనిసహోయార్థ మై యతనితండి) రఘుపీరునిపంపెను. రఘుఏీరుండు 

రాజకుమామనకు. దోండునీడవ లెనుండి కష్టమువచ్చినప్పూ డవసర మై 

నప్పుడతనికి సహాయముచేయుచు, సలహా కావలసివచ్చినప్పు డాలో 

చన జెప్పుచుండెను. అజీత్ తేనమనన్సులోనున్న పితిస్రంగతిని రఘు 

ఏరునితో. జెప్పుచుండెను, శాని యారాత్రి తానుజూచినదృశ్యము 

సంగతిమాళతి మేకారణముచేతనో తర(డు రఘు వీరునికింజెప్ప లేదు. 

అప్పుడజీత్ సింగునకును రఘువీరునకును దిగువ సంభాషణ 

జరిగను, 



౧౧వ (పక రణము. 555 

‘ శూరు(డై న సర్దారుండా ! రాతి్రదృశ్యము లెట్లు కలిగియుం 

డును ? అవి దయ్యములచేష్టలా రి క 

( రాజకుమూరా ! నాక్రదే సందేహాముగనున్న ది.” 

 కానియెడల మనువ్యులవల్ల నిట్టిపనులు జరుగంగలవా? * 

* ఎన్న టికీని జరుగ నేరవు.* 

అయితే యింకొక రాలి యిక్కొ_డ నుండి యేసిజరుగునో 

చూూతిము.” 

(వలదు వలదు. నాపిఆయ మెనరాజకు మారుండా ! నీచే మ 

'ముకొటకు నాచే మముకొటుకు మనమిక్క. శీనుండి యింొక-చోటికి 

వెళ్ళవలసిన దే. పా)ణముతో మనకో జెలగాటలెందుకు ? మరల 

నట్టిదృశ్యము నాకు. గనువించినం బిచ్చియెత్తుటయో లేక పాణము 

పోవటయో తటస్థించు.' 

+ నీయిష్టప్రుకారము కానిమ్ము. కాని యిప్పుడు లెల్ల వారినది 

గనుక చునమోహోలులిరిగి యొకసారి వివరముగా. బరీశీంచవ లెను 

రఘుపీరుండు లేచెను. అతండు చాల నీరసముగానుండుటవల్ల 

తిరుగ లేక రాజకుమూరునితో నిట్లనెను * నేను చాల బడలియున్నా 

ను. విశ్రాంతితీసికొ నెదను. ఈలోగామోరు మహాలుపరీత చేయుడు” 

తరువాత నజీత్ మేరియమ్ బేగముముహలు లోపల వెలుపల 

పరీశ్నీంచెను, లోపలికి మనుష్యులువచ్చుట శెట్రిరవాస్య ద్వారములు 

కనువింఛలేదు. బయటన్వుండిచూడంగా మేడపె భాగము |త్రిభుజాకా 

రముగానుం డెను, (Pyramid). అందొక రహన్యవుగది యుండునని 

సంచబేహాముగలిగెను, కాని యట్టిగదియుండుటకు. దగిన యాధార 

మేమియులేదని యూహించి బకుటనున్నతోట పరీవ్నీంచెను. రహ 



ర్ి తాజ్ మహాల్, 

స్యనిరూపణళ" ధారమగు ' సాధనము లెక్కడను గనువించలేదు, చివర 

"కేమియునుదోంచక నాపనులు దయ్యములవలనచనే జరిగియుండునని 

నిశ్చయించుకొని యీప్రకారము తనలోంచాననుకొ నెను. 

(ఏవి పీశా చములచేస్లలు శానియెడల మేము కలవరించితి 

మా? అది కలయెట్లుకాగలదు ? శాళ్లుపెట్టి కట్టంబడుట నాకు 

స్వానుభవముక దా! తిరిగి, కట్టిన త్రాళ్లు వీడిపోయినవి. మాయిగ్గజకు 

నొకసారిగ నట్టిదృశ్యము లెందు లకు గనవీంచవ'లెను ? దయ్యములు 

నన్నెందులకు ఖూనీతోభయ పెట్టవలెను ? “ శిప్ప నీయొక్కవంకు ” 

అనికూడ యావీళాచినియగు రాజకుమాగా చెప్పినదే ! ఆమాట 

లింకను జెవ్టలలో వినంబడుచున్నవి. అది కలమెప్వడునుకాదు. గా 

రడియునుగా నేరదు. అదినిజ మే.” 

ఈప)కారమాలోచించుకొనుచు నజీత్ బయటకువచ్చెను. 

రఘుపీరుండు గోడ పఏక్కగూర్చుండియుం డెను. అతనియెదుట మహ 

మృదుజానువచ్చి నిలిచియుండెను. అతండజీత్ నుమాచి యిట్ల నెను, 

(మాయజమాని మోశేనుము విచారించి మి యాజ్ఞపకారము 

నడుచుళొనుటకు నన్ను బంపినారు* 

- మాకుశ్షేమమే. మేమిప్పుదే సలాబత్తుసాహేబుగారి దర్శ 

నమునకు వచ్చెదను ” అని యజీత్ సింగువెప్పెను, నౌకరు సలాము 

వేసీ వెళ్ళిపోయెను, 

‘ 'రాత్రిదృశ్యములు వీశాచములవల్లగాక మనుష్యులవల్లనే 

జరిగిన యెడల నాసంగతి సలాబత్తునకును, నాకరునకును చెలియక 

మానదు, బ్రంకొక్రరాత్సో యిక్కడనేయుండి కనిపెట్టిన బౌగుండును, 

కాని రాత్మిసంగతినిబట్టిచూండగా మన మేనురుపాటుగానున్న సమ 

యనుందు వినముపెట్టి చంపుదురేమోయని భయనుగుచున్నది. 



౧౧వ (పకరణము. స్ట్ 

అని యజీత్తూహించి తనస ర్రారుండగు రఘుఏకుని కోరికప) కారము 

బసమార్చుళశొనుటకు నిశ్చయపర చుకొ నెను, 

తీరువాతేనతే(డు సలాబత్తునొద్దకు వెళ్లెను, సలాబ ల్తిదివజకు 

వలెనె దిండుకానుకొని నిర్భల మైన ముఖవర్చస్సు తోహార్చుండియుం 

డెను. అజీత్ నుజూచి యతనిని మర్యాదతో. గూర్ప్చుండమని చెప్పె 

నుం అతండుకూర్చుండి ముసలివాండుచేసిన సత్కారములకు మెచ్చు 

కొని యిీిప) కారమనెను. ( నాసిపాయిలకు మేరియమ్ బేగమ్ మహా 

లులో నుండుటకు. గొంచెమిబ్బందిగానున్నది, ఇంకొకబస చూచు 

థొ నెదను.” 

 వేజుబస నేనేర్చాటువేసెదను ” అని సలాబత్తుచెప్పెను. 

( మిమ్ములను గప్ట పెట్టుట నాకిష్టము లేదు. నేనే చూచుకొనె 

దను” అని యజీత్ సింగు బదులుపలి శెను. 

ఆమాటనవిని వాని ముఖవర్చస్సుమా రెను. ఒడలు చెనుటలు 

గ)మ్మెను. కాని తణకాలములోం దిరిగి పూర్యవునిర్భల మైనట్టియి 

గంభీర మైనట్టియు వర్పస్సుచాల్చెను. అజీశ్ సింగు ముసలివాని 

యొద్ద సెలవుతీసికొని తళ ణమే వెళ్లిపోయెను. 

౧౨ వ (సకరణము. 

ది ఈ 

అజీత్ తనకు మేరియమ్ బేగముమవాలులో జరిగిన యనుభ 

వము సలాబత్తునకు(జెప్పక క్ర త్తబస భూచుకొనుటకు నిశృయిం 

చుకొ నెను, ఆముసలివాని మాటలయందతనికి నమ్ముకములేదు. జరి 



ఫ్రీ శాజ్ మపహాల్, 

గినసంభుటనల కేదోయొకకుటి మూల కారణనునియాహించి దొ 

నిని తెలిసికొనవలెనని యజీత్ సింగు చాలపయర్నముచేసెను. కాని 

యావివయమై సఫలమనోరధుండు కాలేకపోయెను, అది తెలిసికొ 

నునంతేవజుకా గామములో నేయుండుటకు స్థిరపరచుళొ నెను, అక 

రుచక9వ' ర్షియొక్క పురాతన రాజధాని మైన యీగా)మముచూచు 

ట కజీత్ నకిదియే మొదటిసాగి కాంబట్టి యదిస్పష్టముగా. బరీశ్నీంచ 

సాగెను, 

ఊరికి నుత్తరముగా చాలయందమైన యనేకభవనములవరు 

సగలదు, అందులో దివానీఆమ్, దివానీఖాన్ ఆను ముఖ్యభవనము 

లున్నవి, అక్బరు పాదుషా వగలంతేయు నీభవనములలోం దన రాజ 

కార్యములు మున్నగునవి తీర్చుకొని పొద్దుగుంంకినతరువాత నాన 

మయమునకు తన మనస్సేరాణిమాదనుండునో యామహాలునకు 

సవారిమి(దనెక్కి వెళ్లుచుండేడువాండు. అజీశ్ సింగీ భవనములన్ని 

యు బరీఖ్మీంచిచూ చెను, చాలసంవర్పరములనుండి వాడుక లేశ నిర్తా 

నుష్యముగానుండుటవల్ల మట్టితోనిండియుం డెను, ఆ పాడుపడినగ్భామ 

మందలి నిశ్ళబ్దతేపక్షులయొక్క_ కలకలమువ ల్లమాల) మప్పుడప్పుడు 

దమూరుచుండెను. ఆగామములో వుళుష్యు లెవరును లేకపోయినను 

మేరియమ్మహలు మాతి)మెవరోయోకరు తగుజాగ్ళ త్తతో శుభ 

ముగా నుంచుచున్నట్టు కనపడెను. అజీతొక (క్రొ త్తృబసయేర్చర్చుళొని 

తన నౌకర్లను, సామాగి) యక్కడకుం దీసుళొనివెళ్లవలసినదిగా 

నొజ్ఞయిచ్చి, "తొను గాిమము పరీఖ్నీంచుటకు వెళ్లెను, ఒక పాడు 

బడిన మేడి సై భాగమున కక్కి గాామమంతయు. జూచెను, చుట్టు 

నడవుల్కు తోటంలు కనుపించెను. దూరమున నొక చిన్నపల్లె కను 

వించెను. కాని యెక్క_డను వానువ్యసంచారము లేదు. తిరిగి బసకు 



౧౨వ ప్రకరణము. 59 

వచ్చుచుండగా. [దోవలో మనీదు మొల్లా కనప'జెను. అజిత్ నకును 

మొల్లాకు నీదిగువసంభామణ జరిగెను 

ః మోరీగ్రామము దయచేసినారనివిని చాలసంతోపి.౦చినాను 

+ ఈసంగతి మి శెవరుచెప్పినారు ? ” 

( ఉమాి)వుసాహేబుగారు చకివ ర్తిగారియొన్షనుండి వచ్చిన 

యుోత్తరమాయన నౌకరువేతికిచ్చి నాయొద్దకు బంపినారు.” 

' మోారిక్కడ నొంటరిగానుండుటకు చాలకష్టముగాలేదా? ” 

( దై వాక్టమారుట కవరికిశక్టిము.” 

(మిరు నుమాివుసా హేబుగారుతేప్ప నింఖొక రీగా)కుము 

లో వేరనితలయౌదను ” 

( లేరు. మేముగాక సలాబత్తునవుకరులై న మహామ్మదుజా 

ను వామిడాలుమూశ)మున్నారు.” 

: మోముసలికేనములో మోకుపచారము చేయు వారెవరు? " 

: రాజకుమారా ! నేను ఫకీరును. నాకు నౌకరుతో నేమి 

యవసరము ? ’ 

:అయిలే మోకు వంటచేయువాలెవరు ? ’ 

(నేనే వేసికొనెదను, నాకుశ్రక్తియున్న ది. అప్పుడప్పుకు మ 

వామ్మదుజాను జుట్టుపట్ల గామములకు వెళ్లి కావలసినసామగి”ని 

"తెచ్చి యిచ్చుచుండును. ఇదిగాక యాగ్యానుండి చకనర్తిగారు 

నాకుం గావలసినసామగి) నెలకొకసారి పంపుచుందురు. నాశేమియు 

గొటింత లేక నుఖముగనున్నాను.' 

«చేను మిమ్ముల నొకపిశ్న యడుగవచ్చునా ? 1 
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4 రాజక్సునూరా ! అడుగవచ్చును. సీయాళజ్ఞి నిరసావహీం 

చెదను,” 

: పవితీ మైన పురోహితుండా ! చాలశాలమునుండి మోరీ 

పాడుపడిన గానుములో నివసించుచున్నారుగడా ? పిశాచచర్య 

ల యనుభవములుగాన్సి చానివిషయమెన సంగతులుగాని విని 

యున్నారా?)” 

/ దయ్యములా ! ఎన్నడును వినియుండలేదు, మా లేమైన 

మూాచితిరా? ” 

6 గడచిన రాతి మేము మేరియమ్మపహలులో బసచేసినాము. 

అక్కడ బసచేయవలసినదిగా చక్ళవ _ర్రియాజ్డ.' 

6 అట్టియాజ్ఞి యెందులకు ?” 

. నాకుందెలియదు, చకవ _ర్తిగారియిష్టము+ 

| చకివ రిగారు తమ సీపాడుపడినగామమున శిందుకుపం 

వినారు ? నేను నుమావ్రసాహేబుగారు ముసలి వాండము గనుక 

న్కు గోరికలేమియును లేవుగనుకను, నవసాన కాలమున కెదురుమాచు 

చుండువారము గనుక నిక్కడనుండుట సహజము.” 

( ఈవిషయమై నాకేమియును 'దెలియదు.” 

. అయితే, దయ్యములవిమయమై మియనుభవ మేమి? ” 

: అతిపొారువ శాలియగు నాసన్హారునకు, రాతి వీశాచాను 

భనముగలిగినదని విన్నాను. బహుశః పిశాచములవిషయ మై కలగని 

యుండును.” 

( తప్పక నదికలయే. చేనిరువదినంవత్సరము లనుండి యిక్క 

డ నివసించుచున్నాను. కాని యెన్నండును దయ్యపుసంగతులు కని 
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వినియుండ లేదు. ఈభయము నాధారముశోసికొని మిరిక్క.డినుండి 

వెళ్ళ వలదు.” 

* నేనింక నీవిషయములో నేమియు నిశ్చయించుకొన లేదు. 

ఈ(ప కారమిద్దజును మాటాడినతరువాత ఫకీరు తనకుం (బొ 

ద్దు పోవుచున్న దనియు! దిరిగి కలిసికొచెద ననియు జెప్పి రసఫుతుని 

యొద్ద సెంవ్రుకీసికొని వెళ్ళిపోయెను. అతడు సలీముదర్థాయొద్దను 

న్న యశేనియింటికివెళుట రాజపుతుిండు చూచెను. * ఈఫకీరు 

చాలయమాయకు(డు, ముసిసలా బక్తుయొక్క ర హూస్యాలో చన లేమి 

యు నితేనికిచెలియన్ర,.' అని రాజపుతు9ండు తనలోందాననుకొనుచు 

మనీదుచూచుటకు వెళ్లెను. 

ఆమసీదు కోటకొలందిధనము కర్చుసెట్టి కట్టణుడెను.. కాని 

యిప్పుడొక్క_రుతప్ప నెవరు నామనీదులోనికి వచ్చుటలేదు. దాని 

చ్యారము సింహ ద్యారమని పిలువణబడును. రాతితో చాల యెొత్తుగాం 

గట్టయ డెను. దానిపై నెక్కిదూచిన చుట్టుపట్ల యేబదిమైళ్లనఅకుగల 

గౌగిమములు మున్నగునవి కనుపి వించును. 'అకృరుచకోన ర్తి తనకీర్తి 

ఇాళ్వతముగా నిలిచియుండుటకు చాలడబ్బు వెచ్చించి యీమనీదు 

కట్టించెను. 

అజీత్ సింగాబునీదు  పరీత చేయుచుండగా, మృదుమధుర 

మైన సంగీతేము వానిచెవులంబడెను, ఆసంగీతేమేదో (సై స్ర్రీకంఠమువలె 

pe నిదానించివిన+గా Fr నారి తేరినవిద్యాం 

సులయొక్క_ సంగీశమువలెం దోచెనా. ముసలివాండు, వానికుటుంబ 

ముగాక నింకకొంగమంది యీ పాడుగా/ముములోనున్న ట్లు రాజకు 

మారునికి బాగుగ నమ్ముకముగలిగెను, అతండు తనలోందానిట్లు త్ర 

ర్కించుకొనెను “ మసీదు మొల్తా నాతోన బద్ధసు చెప్పనా ? ఉనా 
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వుసాహేబు మోసగాండైనను గాటికిం గాళ్లుజాచుకొన్న పవిత్రం 

జైనమొల్లా యబన్ధమాడుటకు( గారణమేమి? అందువల్ల సీతని 

శేమిలాభముకలుగును 2 ’ 

తరువాత సంగీత మెక్కడినుండివచ్చినది “తెలిసికనవలెనని 

చాల పియత్నించెను, శొని శతెలిసికొనలేక పోయెను. గేటుదాటి 

బయటకువచ్చి పరిశీలింపంగా గేటుప్రక్క నొక సెద్దనుయ్యి కనుపిం 

చెను. అఆగాామములో నుంచినీ శనూతులు మూండు మాళిమే 

యుండెను. మంచినీళ్ల సదుపాయము లేక పోవుటచేత నే యక్చృరుచకి 

వర్తి రాజధాని యాచోటనుండి మార్చుకొనుటకు ముఖ్యకారణ 

ము. నూతికిద గజగా నరుగుమోంద నిద్దణు మనుష్యులుండుట య 

జీత్ చూచెను. అందులోనొకండు యువకుండగు సన్యాసి. అతండు 

కాహాయపుదుస్తులు ధరించియుండెను న న్లినిచుట్టలుచుట్టుకొనియుం 

డు పొడుగుపాటి వెండు)కలాతనిఏపుమోందనుండి 'వెగాకాళ్ళవజకు 

వేలాదుచుండెను. అతని వయస్సిరువదియైదుసంవత్సరములు లోపు 

గాల గనువీంచెను. అతనికి. గొలందిదూరములో నొకముసలివాండు 

వంటచేయుచుంజెను, బవాుశ; యతండాసన్యాసియొక్క శిష్యుండై 

యుండ వచ్చును. 

 అయట్రిలయులువస్తుయలులన 

౧౩వ (సకరణము, 

సీ సాగుశ భు 

రాజకుమా(డు వచ్చినతోడనే సన్యాసి సంగీతేము పాడుట 

మాని వేసెను, తాను వచ్చినందువల నతనిసంగీత సాధనమునకు భం 

గముకలుగు నేమోయని సం చేపహీంచుచుండ (గా సన్యాసి తిరిగియొక 



మంచికీర్తన పాడెను. ఆకీర్ణన మతీసంబంధముగల దై భగవంతుని య 

పారకారుణ్యమహిమను సోతిముచేయునదియై యుండెను. కిన్నర 
స్వరమువంటి యాసంగీతమువిని రాజకుమా(డు పరవశుడై పోయె 

ను, మంత“ శ్రక్లివలన గట్టంబడినవానివ లె నిలిచియుండిన చోటనే కద 

లక మెదలకనిలిచియుండెను. సన్యాసి క్రీ్తనపూ' ర్రిచేసీ * ఇంకనజీత్. 

సింగు ఈ జకుమారుని థమ పెట్టన ' అని యనెను, ఆమాటవిని 

యజీ తాశ్ళ్చర్యముతో “ నన్ను నీవెకుజు(గుదున్చ” అని యడిగను' 

అంబర రాజకువూకుని సెటుగనివానెవగు ? అని సన్యాసి బదులు 

చెప్పెను. నేనుమిమ్ములనెన్న (డును జూచియుండలే జే! అని యజీ త్త 

నెను. తాపము లకు వీదవారియొక్కె జ్ఞాపకనుండదు. 

శాని మేము వారిని తప్పక జ్ఞాపకముంచుకోొ నెదము ” అని సన్యాసి 

బదులు చెప్పెను, ఈమాటలువిని యజీత్ మనన్సు కొంచెము చిన్న 

పుచ్చుకొని 6, నన్ను( బరిహాసముచేయవలదు. నేను మిమ్ముల నెన్న 

డును జూచినట్టు జ్ఞాపకము లేదు ' అనెను. అందుమో:౭ద సన్యాసి 

(నెను మిమ్ములంజూడకపోయినను మోవంటి గొప్పవారినిగుర్రించు 

ట యొక కష్టములోనిదికాదు. ఆగా)నుండి పత్తేపూరుసికివజకు 

నుండు ప్రతిమనుజుండు నజీత్ సింగుగా రొకానొక రాజకార్యమువిష 

యమై యిక్క-డికినచ్చినట్లు చెప్పుకొనుచున్నారు, ఇదిగాక నాకు 

జ్యోతివముకూడ కొంచెము తెలియును” అనెను, 

అటులై న మిమ్మా కొన్ని పశ్నలడిగి శమ పెట్టవచ్చునా ? 

అని యజీ త్తడిగెను, అంతట సన్యాసి శిష్యునితో ( భోజనముతేయా 

రగణుటకు నింక నెంత కాలము పట్టును 2” అని వంగభాషమలోనడిగెను, 

శిష్యుడైన బెహారీచెరాను పొయి యూదుచు నింకను రెండుగంట 

లుపట్టునని చెప్పెను,అజీ అౌశ్చర్యముతో 4 మిరు వంగ చేశీయులా” 
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అని యడిగెను.  నాశిష్యుండు నంగ బేశీయుండు, మావంటి దేశది 

మరుల కొకజేశము నొకయూరులేదు ” అని సన్యాసి బదులుచెప్పె 

ను. 4 తమరింత చిన్న వయస్సులో. బపంచ సౌఖ్యములను త్యజించి 

సన్యాసాశ)మము స్వీకరించుటకుం గారణమేమి 2’ అని యజీ తడి 

చేను. (, నావయ స్పెంతయని మోయూహా?” అని సన్యాసి తిరిగి యడి 

గను, = ఇ్రరువదియెను సంవత్సరముల వయస్పని యనుళొనుచున్నాను" 

అని యజీ చేనెను సన్వాసిన ఏ మహారుభూ3టపలుకక నూరకుంగడెను, 

( మోవంటి సుందరవిగ)హను నేనిదివణి కెన్నుడుకు జూచి 

యుండ లేదు * అని యజీ గ నెను, 

(నన్ను (బూచి భ)మింపకు(డు. చేనాకుదాననుకాను * అని 

సన్యాసి బదులుచెప్పెను, ఈవమాటంకజీత్ సిగ్గుపడి తిరిని జబాబుణె 

ప్పక సన్యాసివంక గలయె త్తిదూచుటకు సాహాసించక నూరకుండె 

ను, కొంతసేపటికి సస్వాసి నాకు భోజనమునకు చాల యాలస్య 

మైనది. మోకిష్టమున్న యెడల మీర డిగప్నశ్న లకు జభాబు చెప్పెద 

ను” అని యనెను. 

ఇంతే కొోగ్లివయస్సులో నీసన్యాసి జ్యోతిశ్ళా న్ర్రమునందు( 

బరిపూర్షండెట్లాయెనోయని సంచేహించుచు రాత్రి గనకు(జరిగినసం 

గతి యెవరికిని తెలియదని యూహించి ధానివిష యములో సన్యానీ 

స ప్రశ్నించి యోడించవలెనని నిశ్చయించుకొని యిు ప్రళ్నింప 

సాగెను, 

॥ ఈగామము మో రెందుకు వచ్చినారు ? ’ 

( మేమొకచోట నివసి. చువారముకాము. చేశదిమ్మ్శరుల 

ము, ఫుణ్యస్థల మైన బృంచావనమునుండీ వచ్చుచు దారిలో నిక్కడ 

మంచినీళ్ల వసతిగలద నివిని భోజనము వూ ర్తిచేసికొనుట కాగితిమి* 
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4 ఎక్కడికి వెళ్లుచున్నారు 9? 

( ఒక చోటనే నియమములేదు. ఆసమయమున శెక్కడికీనె 

శ వలెననితో(చిన నక్కడకు వెళ్లెదము. 

6 బక్కొడి కంత కాలముక్రి)ంద వచ్చినారు 9:2 

+ ఇంతక్రుము౦ బే యాగా9నుండిసచ్చుచు. (దోవలోమిరిక్క 

డనున్నట్లు విన్నాను. 
(బైట నెండగానున్నది. లోపలికిదయ చేయుడు.” 

+ అనవసరము, శీత్రోప్తములు, సుఖదుఃఖములు సులువ్రుజలు 

వులు మాకు సమానములు, శాని మారడుగుపిశ్నలు త్వరలో 

నడుగుండుః” 

(నాకు రాతి తటస్థించినకథ చెప్పవలయును.” అని హీన 

స్వరముతో నజీత్తడిగెను. సన్యాసి యతని యరచేయిజూపుమని 

చేయిపట్టుకొనెను, సన్యాసియొక్క చేయి యతికోములముగా నంద 

ముగానుండెను, దానినిచూచి యజీత్ర్తట్టిహా స్త మాడువారికిగాని 

మగహారికుండదని తినలో. దాననుకొనసా7ను. ఇంతలో సన్యాసి 

యజీత్ సింగుచేయి విడిచిపెట్టి సరే. నేను వేసిన లెక్క సరిగా నేయు 

న్నది. సంగతి చెప్పుమనెదరా ? * అని యడిగెను. అజీత్ సింగు చె 

ప్పుమని మెల్ల గాంబెప్పెను. సన్యాసి ఫొంతసేపాలోచించినట్లు నటించి 

6 గతరాత్మి "బేగముమహలుయొక్క యొకదృశ్యము మిోకుం జూపిం 

పంబడినది ” అనెను, 

ఆమాటలువిని యజీత్ సింగాశ్చర్యము పొంది . అహా! వమి! 

ఈసన్యాసికింతే 'చాల్యవయన్సులో జ్యోతిశ్శాస్ర్రమునందింత పోండి 

త్య మెట్లబ్బినది ? రాతి) వేళ నెవరునులోనికివచ్చుటకు వీలు లేనిచోట 
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జరిగిన సంగతి చెప్పుచున్నాండే ! వీండుకూడ' కుతంతిములోం జేరిన 

వాడు శొండుగద ! పిపంచసౌఖ్యములువదలి యాశ)మముతీసికొ 

నిన యీసుకుమారు(డు కుతంతిములకు లోనగునా ! అమ్లెన్నటికి 

ని కానేరదు. ఇతడు తప్పక తన య ధ్యాత్మిక శ్రక్తివల్ల నే యంతయు 

ను గనుంగొనంజూలియుండును.? అనితలపోయుచు నజీత్ సింగు సన్యా 

సిని తేరిపారంజూడసాగెను సన్యాసి యది కనిపెట్టి  జరిగినసంగతి 

చేను చెప్పినందులకు మా రాళ్చగ్యసడుచున్నట్టు కనంబడుచున్నది. 

జోోతిశా(స్ర్రృమునందు మోకు నమ్మకము లేదా ) * అని యడి7ను, 

(నమ్మకములే కేమి. మిరు చెప్పినదంతయు నిజమే. కాని 

కపట ము వీవరనుగా. జెప్పగోరుచున్నాను” అని యజీత్ సిం 

గ నెను, 

 తవ్సీలుచెప్పగలను. కాని చాలశీమయు సావకాశమును 

శావలెను, అంతేయును సరియెన'లెక్క_ వేసి చెప్పగలను. అయినను 

మినమ్మకమునిమి శేము క్షు ప్త్రముగాంజెప్పెదను. చక్చవ ర్హీగారి బేగ 

ముమహలులో జరుగు నొక ఖూనీ మోయెదుట( బ్రదర్శింపంబడి 

నది, మొదట శృంగారదృశ్యముకూడ కనుపించినది, నేను చెప్పిన 

దిసరిగా నున్నదా ? అని సన్యాసి యడిగెను. * సరిగానేయున్నది * 

అని యజీ త్తనెను, 

(మోాస్నేహితుండైన సన్టారున కొక దయ్యపురూప మన 

గాం జంపంబడినవాని పిశాచరూపము కనబడెను. ఇది సరియేనా? 

అని సన్యాసి యడిగెను. అజీశ్ సన్యాసియొక్క యద్భుత విద్య కా 

శ్చర్యవడి : అయి'ే శాలోజరిగిన దంతయు నిజమా లేక కలయా ? 

అని ప్రశ్నించెను. అందుకు సన్యాసి + ఈసంగలి చాల కాలము లెక్క 

చేసి మాచిగశాని తేలదు, శేక్ణము జబౌబు చెప్పపీలు లేదు, నా 
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వంట తేయాంై నది, భుజించిన తరువాత దర్శనమిచ్చిన వినరముగా 

"లెక్క వేసీ చెప్పెదను ” అనెను, . 

‘ దీనివల్ల నోరు. బిమాద మేమైనగలదా ? కలిగిన చానిని 

తవ్చించుకొనుపాయ మెద్ది ? ” అని యజీత్ ప్రశ్నించెను. అందుకు 

సన్యాసిముఖము చిట్టించుకొని కోపము నాదున్రాకలవానివలె యో 

పికారముచెప్పెను, +మోరు నేచెప్పినపికారము నడువందలచుకొ 

నిన చెప్పెదను. నాకుందెలిసినంతవజకు నుపాయనముగలదు. ఆయ 

పాయమునుండి తేవ్పించుకొనుటకుమార్ల మోగా9మమునుండి త్వర 

లో వెళ్లిపోవుటయే. అయిన నేసంగతియిు న్నష్టముగా భోజనానం 

తరము చెప్పెదను.” 

8 అయితే మారుభోజనముచే సేవకు నిక్క_డ నేయు౦ డెదను 

అని యజీర్ సింగనెను. 

. నూమతౌచారము పికారమితేరులు చూచుచుండ మే 

ముభుజింపము ” అని సన్యాసి బదులుచెప్పెను, 

అక్షైన మాభోజనానంతరము మిదర్శనముచే సెదను, మీారు 

పొద్దుగుంకినగాని తిరిగి పియాణము చెయ్యరని యనుకొందును” 

అని యజీత్ సింగ నెను. 

(ఎండలో శాళ్లుకాలుచు నెక్కడికివెళ్ళెదము? ” అని సన్యాసి 

బదులు చెప్పెను, 

తరువాత్ సన్యాసి తన వెనుక వేలాడుసంచిలోనుండి యొక్ 

దోసకాయతీసి యజీత్ సింగునకిచ్చి దానిని భుజింపుమని చెప్పెను, 

అజీ త్తది మవోపిసాదమని లీసికొ నెను, ఇద్దటిచేతులు కలిసెను. 

సన్యాసిచేతినుండి యొక విద్యుత్. పవాహను_ రసపుతు"నిశరీరమం 
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దు. (బవేశించి పితినరమునకు నాళమునకు వ్యాపించెను, అతనిగుం 

జెదడందడ. గొట్టుగొనసాగెను. భరీరముందు గగురుపాటు గలిగెను, 

నాడీ వేగమధికమ య్యెను. ఒకప)తిమవ లె నొకవికారమునకు లోనై 

యా రాజకుమవూరుం డాసన్యాసిముఖమువ౦క( "బేరి పారజూడ సాగాను, 

కొంతవడికి తెలివి తెచ్చుకొని పరిచయములేని కొ) త్తశునుజుని యా 

పి కారము చూచుటయనుచిత మమర్యాదయని గంహించుఖొని 

తలవంచుకొని మారుమాటాడక పలుకక వెళ్ళి పోయెను, 

౧౪వ (పకరణము, 

మ ఆనా 

సన్యాసియొక్క స్థితిచూచి యజీత్ సింగున కనుమూనముకలిగి 

కాపలాకాచి యామనుష్యుండెనండో గు ర్లించవలెనని యు ద్దేశించె 

నుగాని యప్పటి దేశ కాలమ ర్యాదలప కారము ప౦పంచ సౌఖ్యము 

లనువిడిచి సన్యా సాగ)మము న్వీకరించినసన్యాసిని నిర్భ"ధించుట మ 

ర్యాద కాడని వెళ్లిపోయెను. కాని వెళ్లుచు : నతేండేమిచేయునో ” 

యని 'వెనుక్రకుజూచుచు వెళ్లెను. సన్యాసి భోజనము చెయంబోవు 

వానివలె గాళ్లుచేతులు కడుగుకొనుటచూచి యింక ననుమానపడ 

వలసినయవసరము లేదనుకొని తాను త్వరలోభ్గుజించి సన్యాసి భుజిం 

చక పూర్వ మేవచ్చి యతేనిని కలిసికౌ నెదనని మనస్సు ద్రరవరచుకొని 

యజీల్ సింగు తనబస వె పు వెళ్లెను, త్రో9వలో నొక సందుమార్షమున 

వెళ్ళుచుండగా 4 ఓరాజకుమారా ! నీవు నీపాణసంరత్ణ చేసికొన 

వలెనను నుద్దేశమున్న యెడల జాగ త్హపడి తత ఇమే యీయూరు 

నుండి వెళ్ళి పొమ్ము. అను ధ్వనియొకటి వినంబడెను, అధ్వని యెక్క 



౧౪వ పిక రణము. 69 

డినుండివచ్చినది “తెలియలేదు, చుట్టునున్న యిండ్లన్నియు వెదకి 

నను మనువ్యులుకాని, మనువ్యసంచారమున్న జాడగాని కనువించ 

లేదు. పణము బిగబట్టుకొని బిగ్గరగా 4 ఎవరువారు ? నాతో 

మాట్లాడవలసియున్న యెడల నాయెదుటకువచ్చి మాటాడుము న 

అని శేకొవేసెను, కాని యెవరును జచావీయలేదు. తనస్వర బాషా 

డుపడిన యిండ్ల వల్ల పితిధ్యనిం చెను. అతనికి ననుమానము హె చ్చె 

ను. సన్యాసివిమయ మె బ్రాపకమువచ్చి యనుమానము తీర్చుకొనుట 

శె ఈనా. అయీనకు దిరిగి వెళ్లెను కాని సన్యాసిగాని యతేనిశిష్యు( 

డుగాని యక్క-డ లేరు. ఆస్థలముపరిశీలించంగా నొక పొయ్యిమిోంద 

కుండలో సీళ్లుకాగుచుండెను, ఇదియంతయు. దనను మోసపుచ్చుట 

కు చేయుపనులని యతండు గహించను, రాతి జరిగిననంగతులు 

డ్డ ప్తికివచ్చెను, ఆలోచనామగ్న మానసుండై బసకువచ్చుసరికి భోజ 

నము సిగ్గమైనదని నాకరుచెప్పెను. సిపాయిలందజు తమ కోత్త 

బస 'బౌగున్న దనియు నక్కడనే మిగిలినదినములు గడవీన బాగుండు 

ననియు చెప్పిరి. అందుకు నజీత్ తనయంగీకారముకనబరచి భోజన 

మునొద్దకూర్చుండి యీ ప్రకారము తనలోందాననుళొనెను, 

( ఈ మొగలాయిద ర్బారునందు సౌఖ్యములకు నెట్టయవకాశ 

ములున్నవో పొణా పాయమునకు(గూడ సట్టిమార్గము లేయున్న వి. 

జహంగీరుయొక్కద ర్బారు పిపంచవాందుగల య నేక చితములకు 

విలాసములకు, సౌఖ్యములకు నాస్పదమైయున్నది. ఇదిగాక ఖూనీ 

లకు రవాస్యాలోచనలకు రాజదో )హములకుంగూడ నునికిపట్టని యే 

చెప్పవచ్చును. ఈశాలమందు భర్త భార్యకుం దండి) కుమారునకు, 

సోదరుడు సోదరునకు భయపడవలసియుండెను, ఎవరిసొత్తుగాని, 

యెవరిపాణముగాని,నిర్భ యమని చెప్పపీలు లేదు. చకివ ర్హకీయాడ 
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తనపాణమువిషయమై భయమే. ఇట్టిస్థితిలో నీప ల్తేపూరుసిక్రీయం 
దు జరుగుసంగతులు, కనపడుదృళ్యములు తలంయళొనంగా నావివ 

యమై యేదోయొక రహస్యాలోచన జరుగుచున్నట్టూహిం చెదను, 

చక్ళవర్తి నన్ను భంగ పెట్టవ లెనని యిక్కొ-డికి బంపియుండునా? రస 

వుతులిప్పూడు పూర్వవుస్థితిలో లేరు. పూర్వము వారు నువామ్మదీ 

యులనల్లం జాలగొరవింపంబడెడివారు. నా తాఠగారగు రాజామాన్ 

సింగు సోదరిని యక్చరుచక)న ర్తి వివాహమాడెను, మాన్సింగు 

తనయొక్క ధె ర్యసాహాసములవల్లః జకవ రికి గుడిభుజముగానుండి 

గొప్పపిఖ్యాతివహిం చెను, జవాంగీర్కు ఖురుములు మొగలాయి 

చకవ ర్తులకు రసపుతి ప్ర్రీలకు+ బుట్టినపిల లే. కాసిన సూ 

రినది. పతాపసింగువేరు 'చెవ్పినంతమూాశిమున యక్బరువంటి చక 

వర్తికూడ గజగజలాడుచుండెను, ఇప్పుడతనిమనుమండైన కర్ణ సింగు 

దర్చారులో చక్రవర్తి యాజ్ఞకులోంబడి యతని కనుసన్నలకు విఛే 

యుండై మెలంగుచు నతని బానిసగనుండెను. మూకుటుంబమి౦తవటు 

కు గారవముతోం జూడంబడుచుండిన నిప్పటిచకివర్తులను నమ్ము 

వీలులేదు. * దినదినగండము నూ"రేండ్రాయుస్సు * యను సామెతపి 

కారమున్నది. చావుబ్బతుకులు చక్రవర్తి కటాతుములోనినై యు 

న్నవి. చకొవ ర్రియొక్క. మనుగడ యే భయోత్వాదములకు నాస్ప 

దమెయుండ (గా నావంటి వానిస్థితి వేటు చెప్పవలయునా ! ” అని యే 

మేవోతలపోసి * ఇంతకునునాతండి) | రఘువీకుని నాసహాయము 

నిమి తేము, సలహోనిమి త్రము పంపియున్నా(డుగదా! అతడు నాకుం 

దోడునీడయె మె 'ప్వుడును గంటికికెప్పవలెం గాపాడుచుండును* 

ఈసంగతులన్ని యు నతనితోంజెప్సి కర్తవ్య మాలోచించవలెను, 

అని నిశ్చయించుకొని భోజనముపూర్తిచేసి రఘుపవీరుండున్న చోటికి 
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వెళ్ళేను, అతండు భుజంచి యేదోపు స్తకముచదువుచు పరుండియుండె 
ను. అకాలమందు రాజకుమోరు.డు వచ్చుట కాళ్ళ ్పర్యపడి తానులేచి 

రాజకుమారుని గౌరవముచేసి కూర్చుండ బెఫైను, 

౧౫వ (సక రణము, 

0! శశ జ 

అజీత్ సింగు రఘువీరునితో నిట్లనెను. (రఘువీరుండా ! ఈ 

పొడుపడినగాొముముయొక శ నాయనుభవమునుబట్లి చూడంగా నిం 

దు కొంతమందిజను లెవరికిని చెలియకుండ దాగియున్నారనియు 'నౌ 

సంగతి యుమావుసాహేబు, వానిమనుష్యులకు 'దెలిసియుం డెనని 

యు నాగట్టినమ్ముకము. ఇదిగాక యిక్కడ మనయునికి సురశ్నీతేము 

గాదు.’ 

ఎందువల్ల ? ” అని రఘు వీరుండ డిగెను. 

। యావత్తును దవ్సీలుగా చెప్పెదను. అని యజీత్ సింగు గత 

రాతి) తనక్షుంగలిగిన ఘటనయావత్తు త్రస్పీలుగాంబెపి , సన్యాసివిమ 

యము నొడుదిపలికిన పలుకులునుగూడ చెప్పెను, 

తరువాతే వారిద్దజుకు సీదిగువసంభావణ జరిగెను, 

అ._.మనమి౭ద నేదోయొకకుటి రహస్యముగా జరుగుచు 

న్నదనియు నీభూతములవ్యవహోరమాకుటి)లో నొక భాగమనియు 

ననుకొనుటశెంత మాళ9ము సందేహము లేదు. 

రకర సపుత్రవీరుండెన్నండును భూతములకు భయపడ౦ండు 



72 తాజ్ మసాల్, 

అ__అవ్రను, పౌరువముగల పెద్లపులులతో నై న నెదురుపడి 

పోరాడవచ్చునుగాని వివముగలసర్బములు మనకుం దెలియకుండ 

నెప్పుడైన కాటు వేయవచ్చును. 

ర=చకవ ర్రిమనలనిక్కడికిబంపునపుడు దురు బ్రేశముతో. 

బంపిరనియు సలాబత్తువగై రాలు చకఏవ_ర్తికుట)లో.  జేరినవారని 

యు మిానమ్మ కమా ? 

ఆ....._అవునుః అదియే. 

ర... నేనదియెంతేమాతే)ము నమ్మను, నాకొద్ది పాటిబుద్ధితో 

నూహింపంగాం జక 9న ర్హిశేదియో యొక గొప్పరవాస్యమైసపని యు 

న్నదనియునది నీవల్ల గాని యింకొకరివల్ల( గానేరదను నుద్దేశముతో 

నిక్కడికి మిమ్ముల(బంపినారని నానమ్మాకము, మిమ్ములంజంవీంచిన 

నాయన శేమిపి యోజనము, 

అ__ఆది నిజమేకావచ్చును. కాని జవాంగీరు స్వతంతుం 

డుకౌ(డు. రాజ కార్యముయావత్తు బేగము నూర్జహోనుబేతిలో విడీ 

చినాండు, ఆమె సర్వస్వతంతు) రాలు, అ మెమాటకడ్డు లేదు, ఈసం 

గలి లోకనుంతయు నెక్రగ్నను, 

ర__కాని నేను మనవిచేయునది యేనునంగా నూర్జహోను 

వాల తెలివి లేటలుగలది. మూ యంబరుకుటుంబముతో విరోధము 

౫లిగించుకొని మొగల్ సామ్రాజ్యము నాశనము చేసిఫొనుటశెన్న (డు 

నొప్పుకొనందు, 

అ__ఏదియెట్లున్నను దీనివివయ మై సరిగానాలోచించి కర్త 

వ్యము నిర్థాణచేయవలసియున్నది. మనముపియత్ని౦చి యీరహా 

స్యము బయలు పెట్టవలెను, 
లి 
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ర..రాలి) కనుసించినదృళ్యములు పై శా చికసంబంధ మైన 

వియే. మనుష్యులవల్ల జరిగిన, నప్పుడే బయలుపడియుండును. ప్రతి 

గది సందుగొంది నేను వెదకియున్నాను. ఎవరును బారిపోవ్రటకు 

కూడ నవకాశము లేదు. 

అ__ఒకరవహాన్యపుగది యెక్కడనో తప్పకోయుండవ లెను. 

ర._మనము వివరముగా వెదకియుంటిమి. బేగముమవాలు 

లో. బితిదినముజరి గేసంగతి పిదర్శింపంబడినది. ఆద్భశ్యమే నిజ 

మైన నా బేగమాన్త్రీలాశవ మొక్క-రెప్పపాటులో నెట్లదృశ్యము 

కాంగలను, 

అ..._అయి లే నేను కలువరించితిననియా నీయూహ ? 

రటఒకాదు, అది క్రలగాదు. పె శా చిక సంబంధ మైనది. 

అ.__.అటులయిన సన్యాసీవిషయమై యేమనెదవు ? ఈగా) 

మమునుండి , వెళ్ళ వలసినదిగా జెప్పిన యా(్రీవిషయమె యేమి 

యాలోచించిలివి ? 

ర___ నేను వానికిదగినసమా ధానము పిస్తుతేము చెప్ప లేను, 

కాని యొకవిషమయమందుమాతఏము నాకు గాఢనమ్ముక ముగలదు. 

చకవ రి మనల నొక రాజకీయవిషయమై యిక్కొ_డకు( బ౦పియు 

న్నారు. తిరిగి వారియు త్తరువులగువరకు మనకిక్కడనుండి వెళ్ళిపోవు 

ట మర్యాదకాదు. రసపుతు)ండు పొణముపోయిన నాడినమాట 

తప్పడు. 

అ__.అది నిజమే, నేను భయమునకులో నై యీ(గామము 

నుండి వెళ్లుటకు. దలంచలేదు. నాకు నిజిస్థితి "తెలిసికొనవ లెనని 

_శోరికగలదు. 

ర==సీకె ర్యమువిషయమె రసపుతు)లందటు నెబు(గుదురు. 
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వేలకొలది దయ్యములు నార _క్షము వీల్చుచున్నను నాబొందిలో! 

చా్రాణముండునంతవజుకు చేనొక్కయడు నను గదలను 

అ.__..అయి శే యీసందర్భ ములో నీసలహో యేమి ! 

ర___నాగట్టినమ్ముక మేమసంా చకివ ర్తి తనకు విరోధులు 

గానుండీ తనపై కుట9లుపన్ను చున్న ఫొందతఅుజను లీగాామములో 

దాగియుండిరనివిని మోభ్ధెరసాహసములయందలి నమ్మక ముచేత 

వారిని పట్టుళొనుట క్రై మిమ్ముల నిక్క_డికిం బంపీయుండును, 

అ.__అటులయిన సలాబత్తు కొందజీని యీ పాడు(గావుము 

లో చాచియున్నా (డని నీనమ్మకమా ? 

ర__-అవును సరిగా వెదుకవలయును, 

అఎాఅడవారుకూడ నాకుట్రిలోనివారా ర్థి 

ర___నేను మోవల నిన్న సంగతులను బట్లి యాప కోర మే 
aa) లు 

యాహీంచవ లెను, 

అ__సన్యాసికోడ యాగుంపులోనే చేరియుండును, 

ర._నాొకు నట్టినమ్మక మే, 
వ్, 

అ... చముునయిద అకు గనంబడినదృశ్యములు పి శాచములవల 
డు ౧౧ 

జరిగినవని చెప్పు నెడల సన్యాసివిషయ మనమ చుక గలము 

ర___అంతయు గారడివలెనున్నది. వమిచెప్పుటకును వీలు 
లేదు. 

అప) కారము వారిద్దటు మాటాడుకొనుచుండ(గా ఒక్ 

నౌకరువచ్చి యొకయాడుది వారికొటకు వట వేచియున్నదని 
ఇైప్పెను, 

( ఆమెయెనరు ” అని యజీ త్తడిగెను, 

:.ఒక బిఖారిణినలె నున్నది పిచ్చిదానివలె మాటాడుచున్న 

ది” ఆని నౌకరు బదులువలిశెను. 
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/ అమెశేముకావలెను ?” అని యజీ త్రడిగెను. 

6 అస్రంగతి యామెచెప్పదు. 'అసందర్భముగా ,మాటాడుచు 

న్నది. మిమ్ములను. జూడవలెనని చెప్పుచున్నది, అమె చాలబీదరా 

లుగా గనువీంచుచున్నది” అని నౌకరుచెప్పెను. 

ఆమెను లోనికి. దీసికొనిరావలసినదిగా నజీ ల్వౌజ్ఞయి చ్చెను. 

ఒక ముసలిప్రీ కజ్టనూతగొని వణంకుచులోనికివచ్చెను ఆ'మెదుస్తు 

లు చినింగినవియై శరీరము సగముమాతమే కప్పృబడియుం డెను, 

ధూళిదూసరమైన యొక చింకిగుడ్డ కట్టుకొనియుం డెను. తల విరియ? 

బోసికొసియు౦ డెను. చప్పిదవడటు కండ్డుగుంటలు పట్రియుంగేను, 

మూచినవారికి చాలవీదదానివలెం గనుపించును. ఆమె లోనికివచ్చి 

యతికష్టముతో. గూర్చుం డెను, రఘుపీకునివంక(జూచి * నీవుకావు 

అనెను, అజీత్వంకదూచి నీవే! నీవే!” అని విగ్గరగాన నెను. 

, నీకేమిశావలయును ? ” అని యజీత్తడిగెను, 

+ నాక్లబర చేశపు రాజకుమాకు(డు కావలెను ’ అని ముసలి 

శ్రీ యడిగెను, 4 నేనే యంబరురాజకుమారు(డను ’ అని యజీత్ 

బదులుచెప్పెను. 

( అజీత్ సింగు మీరేనా?’ అని ముసలిదియనెను. 

4 అవును * అని యజీ త్తే నెను. 

/ సరియే.__నాచిన్న __కుమారుండు.__యుద్ధములో చని 

పోయెను. అయ్యో! నాయందమైనబిడ్డా !' అని ముసలిది యేడ్య 

సాగెను, అజీత్ దయార్షహృద యుడు, అట్టిసమయమున నేమి 

మాటాడుటకు మనస్కరించక నొక వెండినాణెమిచ్చి వంపి వేయవలె 

నను నుద్రేశముతో , ఈోడబ్బుతీసిలొని వెళ్లుము. నీకుమూరుండు 

యుద్ధ ములో-జనిపోయిన స్వర్గసుఖ మనుభవింపంగలండు అనెను, 
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4 స్వర్గ మెక్కడనున్నది ?” అని ముసలిది యడి7ను, 

: ఆకౌశనుందున్నది * అని యజీత్తాకసము చూపించెను. 

. తన్న క్కడకుం దీసికొని వెళ్ళ వలసినడిగా ” ముసలిదికోరెను, 
ఎవరు నక్కడకు. దీసికొని'వెళ్ళ లేరు. నాకు బనియున్నది. 

ఇంొకసారి కనుపింపుము.” అని యజీత్ చెప్పి వెండినాణాము నీయ 

బోయెను, ముసలిది యానాణెముపుచ్చుకొనక 4 అదినా కెందులకు శ 

నాయొద్దనుండిన చెవరో సంగహీంచెదరు ' అనెను, 

, అయితే నీశేమికావలెను?” అని యజీత్ కోపముతో 

నడిగెను, 

ః నేనేగాొముములోనికి వచ్చుచుండంగా నజీత్ సింగుగారిక్కు 

డకు. వచ్చినారని యెవరో చెప్పినారు. వారెవరో మరచిపోయితిని ? 

అని ముసలిది జబాబు చె స్పెను, 

6 న ఇమే పెళ్ళి పొమ్ము” అని యజీత్ సింగు కసరుకొ నెను, 

+ ఆయన యెవరో 3 శ్తీకిరా లేదు... జ్ఞాపకము చేసికొనని 

ము... అవును. ఒక సన్యాసి సన్యాసియే చెప్పినాండు ? అని ము 

సలిదియ నెను. 

౧౬ వ (సకరణము. 

కాకాని అననన... అ 

సన్యాసి యనుమాట ముసలి దానినోటనుండి వచ్చినతోడ 

నేయజీత్ సింగాదున్రాతో + నన్యాసి__సీతో నేమిచెప్పెను ” అని 

యడిగెను. ముసలిది తనక నూళ చేసికొని వణకుచు (నేను మర 

చిపోయిలిని. రాజకుమూరా! ఆసన్యాసి చాలమంచివా(డుఅత' 
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డు నన్నుదీవించెను... నేను వెల్లెదను” అనెను, ఇంతకుపూర్యము 

ముసలిచాని నక్కడనుండి తరిమివేయవలెననెడి యు'ద్దేశముతో 

నున్న యజీత్ సింగిప్తుడామెను వెళ్లనియ్యక ; దయచేసి కొంచెము 

"సేవుండును. సన్యాసిని నీవెక్కడచూచితివి ?” అని యడిగెను, 

అక్కడ తోవలోంజూచితిని * అని ముసలిది చెప్పెను, 

(అతడు నీతో నేమిచెప్పెను * అని అజీత్ సింగడి గెను, 

( నాకు బాగుగ బ్ఞాపకము లేదు... అవును... జ్ఞాపకము తె 

చ్చుథొనెదను” అని ముసలిదియ నెను.  జ్లాపకమున్న సంగతి చెప్పు 

ము’ అని యజీత్తడిగెను, + అవును. అతండు నన్నుదీవించి నాళొడ 

కును బృ్రతికించెడనని చెప్పెను. ఇంక జ్డాపక ము లేదు... అంబకు రాజ 

కుమూరు(డిప్పు డీగామములో నున్నా (డనియు( జెప్పిను...ఇంక 

బాగుగ జ్ఞాపకము లేదు...” అనిముసలిదియ నెను. రఘుపీరుండు ము 

సలిదానిని కూర్చుండి శ్రమతీర్చుకొనుమని చెప్పెను, 

నేను కూర్చుండను. చాలదూరము వెళ్ల వలసియున్న ది. 

ఆ! క్షాపకమువచ్చినది..._ రాజకుమారుని-తీన పాణముమో(ద 

నాశయున్న చో__తేళ్జ ణమే యీయూరునుండి వెళ్ళీ వలసినదిగా( జె 

స్పుమని నాతో సన్యాసి వెప్పినాండు * అని ముసలిదియ నెను. 

అజీ తల్తొశ్చగ్యముతో ముసలిదానివంక జేరిపారం జూడసాగ 

ను, ముసలిది తౌను వెళ్ళ వలసియున్నదనియు సన్యాసి తనకొడుకును 

బితిక్రించెదనని ఇెప్పినాండనియుంజెన్బీ వెళ్ల బోయెను, అజీత్ సింగా 

మెనడ్డగింపంబోయొను కాని రఘువీరుని సంజ్ఞప్ళకా? మూరకుండెను. 

ముసలిది వెళ్లిపోయెను. అజీత్తిదజుసిపాయిలనుపిలిచి ముసలిచాని 
చింట వెళ వలసినదిగా నాజూపించెను, 

Mm > 
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ఒకం డాముసలిదానిబస కనుగొని రానలసినదనియు, రెండవ 

చాడామెవెంటనే వెళ్ళ వలసినంద నియు( జెప్పి పంపెను. 

( ఈవిషయమై సీయుద్దేశి మేమి ? అని యజీత్ రఘుపీరుని 

యడిగెను, 

: కారణమేదె నను మనమి గామములో నుండుటకు. గొం 

దజికిష్టమున్నట్లు కనబడదు ” అని రఘుఏరుండ నెను. 

ఇంతలో ముసలిదానితో వెళ్ళి నసిపాయిలు తిరిగివచ్చి ముస 

లిది యెక్కడను గనుపించలేదని చెప్పిరి. ఆజీత్ రఘువీరు లాశ్చర్య 

ముతో బైట పహరాయున్నసిపొయిలను విచారించగా వారును 

ముసలిచానినెవ తెను జూడలేదని చెప్పిరి, కడువిస్త్టయముంబొంది 

వారు సిపాయిలకీపికార మాజ్జయిచ్చిరి. + ముసలిది యిప్పుడే బై 
టకు వెళ్లినది. గాలిలో గరగిపోలేదు. మిరందణు wh ఇమే వెళ్లి 

యామెను వెదకిరండు.” 

ఇంతలో నొక పల్లెటూరిపడుచు గంపతో నక్కడకువచ్చి 

+ హమిోడా నన్నిక్కడికిపంపినది. మిరు కూరగాయలేమెన కొనె 

దరా” అని యడిగెను, + అక్కఅలేదు. నీవొకమునలిదానిని తో) 

వలో జూచితివా ? అని యజీ త్తడిగెను, 

“అ! మాచిగిని, వణంకుచు నింతకుపూర్వ మే యామెయీి 

తోవనే నెళ్లుచున్నది. ఆమె యీగొమముయొక్క 6 వనననితి ” 

అని పిల్ల జచాబు చెప్పెను, 

అప్పుడజీత్ రఘువీరు లాపిల్ల కనుపరచిన వై పునకుం బరుగె 

త్తిరి. కూరగాయలపిల్ల నవ్వుచు ెండవవైపునకు వెళ్ళిపోయెను. 

రాజపుతులాగాముముయొక్క సింహా ద్వారమునొద్లకు వచ్చుసరి 
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కక్కడ తమసీపాయిలందజు కూర్పుండియుండిరి, అప్పూడజీత్ సింగు 

కోపముతో. 4 నేకు మిమ్ములను ముసలిదానిని వెతుకవలసినదిగా 

నాజ్జాపించియుండ (గా నాయాజ్ఞి నుల్లంఘించి మిరందటు నిక్కడ 

నెందుకు కూర్చుండియుంటిరి " అని యడీగను, 

“ ముసలిది యిక్కడనున్నట్టువిని యిక్క-డకు వచ్చినాము ” 

అని సిపాయిలనిరి. 

“ఎవరు మోతో నాపికారము చెప్పినారు 2” అని యజీత్త 

డిగను, 

( కూర(గాయలనమ్ముపి ల్ల ఇెప్పినది అని సిపాయిలు చెప్పిరి. 

: ఆపిల్ల 'యేవై పునకు వెళ్లినది ?* అని యజీ తృడిగను, 

4 సలాబత్తు పరిచారిక యెన పహమిోిడాొకు( గూరలమ్మునిమి 

త్రము వెళ్లినది” అని సిపాయిలు చెప్పిగి. 

అజీత్ సింగునకు కోపమువచ్చి యాముసలిదానిని, పిల్లను వె 

దకి యక్క డదొరికి తే యక్క-డపట్లుకొని తనయెిన్షకు( దీసికొనిరావల 

సినదిగా సిపాయిల కాజ్ఞయిచ్చి తాను రఘుపీరునితో(గలిసి వారిని 

వెదకుటకు వెళ్లెను. మనీదునొగ్గకు వెళ్గుసరికొకమాలవి మసీదులో 

నుండి బైటకు వచ్చుచుండెను. , నునీదుబై ట నొకగుజ్జము గుజ్దవు 

వాండునుండెను, అమాలవి గుజ్తము నెక్కి తమవె పునకువచ్చి తా 

సాగా) వెళ్లుచున్నాననియు మసీదులో నమాజుచేసి పోవ్రచున్నాన 

నియు(జెప్పి వెళ్ళిపోయెను. గుజ్జపువాండు గుజ్దపుసామానుతీసికొని 

గుజ్జము వెంట వెళ్లెను, 

అకా లములో నాపి'కారము ఫకీరుల్కు మాలపీలు ప్రతిగా 

మములలోనుండు మనీదులలో నమాజునేసికొనుచు చేశ బేశములు 
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తిరుగుట రివాజుగనుక సీదృశ్యమువల నజీత్ రఘుపీరుల కోశ్చర్యము 

గలిగియుండ లేదు. తరువాత ఫొంతదూరమువెళుసరికి సలాబత్తు నౌ 

కరైన మవామ్ముదుజానును వెంట'బెబ్బుకొని యొకసిపోయివచ్చెను. 

మహమ్మాదుబాన్ యజీత్ సింగునకు సలాముచేసీ ( కజ్జాయేమి ” అని 

యడిగెను, 

(ఒక పలెటూరిపడుచు కూరగాయలముట కింతముందిక్క. 

డికి వచ్చినదా ? ’ అని యజీ త్తడిగెను, 

( ఈదినమున సనెవరునురాలేదు” అని మహమ్ముదుజాను 

: హమోడా యామెను మాయొడ్ద కుం బంవినట్టుగా నామె చె 

స్పినది” అని యజీ త్తనెకు, 
అనీ 

4 నేవెబు(గను, అట్టివిల్ల నెవరిని నేసెజబులను అని నుహామ 2 

దుదాను బదులు చెప్పెను. 

తరువాత యజీత్ సింగు ముసలిదానివిషయమై యడిగెను, 

మహమ్ముదు జూనాళ గర్భమ'తో , జంగిలీబా టనేవేరుగల ముసలి 

దానిని నేనెన్న(డును జూడలేదు. ఈయూరిలో నీచుట్టుషట్టగామ 

ములలో నట్టిది యెవరునుళేరు ’ అగి యనెను, 

అజీత్ రఘువీరు లొకరిముఖము వె ఫు నొక రాశ్చర్యముతో 

"జీ6 పారబజూచుకొనసాగిరి, తరువాత నజీల్ సింగు మహ మ్ముదుజాను 

నిట్లడిగెను, 

+ ఈయూరినుండి బై టకు వెళ్ళుటకు సింహ డద్వారముతప్ప వేతే 

యింకొకమార్గమున్న ణా ? 
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:ఇయొకటి యేదియునులేదు. ఈయూరు కోటవలె గోడలు 

గలిగియున్నది. ఎవవైన బయటకు వెళ్ల వ లెనన్న సింహడ్యారముగుం 

డనే వెళ్ల వలయును ” అని మహామ్మదుజాన్ జబాబు చెప్పెను. 

. అక్ష్యైన నీవు వెళ్ళవచ్చును. 'నేనుచెప్పిన శ్రీలు నీకు గన 

పడినయెడల వారిని తప్పక నాయొద్దకు బంపవలసినది * అని య 

జీత్ మహమ్ముదుజానుతో జెప్పెను. + తప్పక పంపెదను. తేమ యు 

తేరు శిరసావహీంచెదను ” అని మహమ్మాదుజాను జాబు చెప్పీ 

వెళ్ళిపోయెను. 

అజీత్ రఘువీరుని * ఈవిషయమై నీయుద్దేశ మేమి ) అని 

యడిగను. రఘుఏవీరుండు తనశేమియునుదోచక విచారముతోంగూ 

డిన హీనస్వరముతోం దనశకేమియు. దోంచయటలేదని ప్రత్య త్తర 

మిచ్చెను, 

౧౭వ (సకరణము. 

య శునక భుజ 

ఈకథయందువచ్చు ముఖ్యమైన కొన్ని పాఠలవిషయమై శే 

లిసికొనుటనై యప్పటి చరితసంబంధమైన కొంతేగాథ తెలిసికొను 

ట యవసరము. 

అక్చరు రసఫుతు)లతో వై వాహిక సంబంథమువల్ల( దన రా 

జగము సిరముగా సౌాపించెను. రసవుతు)లు మొగలాయి. సానథూజ 

be వ. త సళ ప. 

లో నుదయపురపు మవోరాణాయెన్న ప్రకాపసింగుమా[త్రము చ 
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వర్తి యధికారమునకు లోబడక తనయొక్క నిరుపమానమైన ఛై 

ర్యసాహసములవలన స్వతంత్రముగా. దన రాజ్యము పరిపాలించు 

చుండెను, పితావుండు చనిపోయిన 8 సంవత్సరముల కక్చరు చని 

పోయెను. ఈ 8 సంవత్సరములు పి) తాపసింగుయొక్క. కుమారు 

డగు నమార్ సిం గుదయపఫ్రరపురాణాగా నుండెను. అతండు తన తం 

డ్రివలె ఛూరుండుకాండు. విషయలోలుండు. విలొసపి'యుండు, వన 

నక్చరు తనజీవితకాలములో నతనివిషయ మై యేమియు సంబంధము 

గలుగంజేసికొన లేదు. కాని శూరాగేసరుడగు జహంగీరుదయపుర 

ముమోాందికి దండెత్తి యమార్ సింగు నోడించెను. అనూర్ సింగు 

రాజ్యము తనకుమవూరుండె న కర్గసింగునకు విడిచి తపోవనమునకు వె 

శ్లెను. మన చరిత)సమయమునకు శూరు(డును యుద్ధ్యపవీణుందునగు 

క్ర గ్త్సింగే యుదయపుగము మహారాణాగానుండెను. అక్చృరుకాలమం 

దు మాన్ సింగంబరు మహారాణాగానుండెను, అశేని చెల్లెలు జనహాో 

బాయి యక్చిరుభార్య. ఆమెకుమారుఃడే ఖుసురు. కాని యితండు 

జహాంగీరువల్ల ఖయిదీగాం బట్టుకొనంబడి గ్యాలియరుకోటలో? జేరు 

ప్రతిష్టలు లేక చనిపోయెను. అక్బరు చక్రవర్తి కాలమందు మాన్ 

సింగునకుగల పలుకుబడి భెర్యసాహసము లందటికిని తెలిసినవే. అ 

తనికుమారు(డు మనుమండు త్రౌగుడునల్ల విన్న వయస్సులోనే గతిం 

చిరి. జవాంగీరు బోధఫురిపు రాజకుమా శెయగు జూడ్ బాయిని 

వివాహమాడెను. ఆమెయాలో చనవల్ల జవాంగీరు మానసింగస్నకు 

వమారుండగు జయసింగు నుదయపురము మహారాణాగా నేర్పాటుచే 

“సను, ఇతండు శూ రాణిసరుందు. ఇతనియొక్క చేశభ క్తి పొరున 

సాహాసములు 'నేటివజుకు రసపుతు)లండటు వేయినోళ్ల (గొనియాడు 

చుందురు, పిస్తుతీము పినిద్ధికెక్కీన జయపురమను పట్టణమితే(డు 
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కట్టిన దే. అజీత్ సింగు మానసింగుయొక్క_ మనుమండు. ఈచరితి 

సమయమున మోవారు లేక ఉదయఫ్రరము, మారువారు లేక జో 

ధపురము, అంబరు లేక జయప్రురము సామ్రాజ్యములు మొగలాయి 

లకు విధేయగగాను సహాయతగానుండెను, మేవారురాజగు కర్ణసిం 

గు యొక్కయు నంబరురాజగు నజీత్ సింగయొక్కయు మారువారు 

రాజగు గజసింగుయెక్క యు నతీనికొమారు(డగు ననిల్ సింగుయొ 

క్కయు నేర్పు మనమోకథయందు వినుచుందుము, 

జహాంగీరునకు ఖుసురు, పశ్వేషు, ఖురుము, సారియరను 

నలుగురు కుమూరులుగలరు. అందులో ఫెర్వేషు ఖురుమను వారు 

పె (జెప్సిన రసప్పతే' రాజకుమారుల యీడువారు. ఖురుము జహం 

గీరునకు నంబరు రాజుయొక్క. బంధువగు కాచుయా దేశపు రాజకు 

మా గ్తెకునుం బుట్టినవాండు. గనుక నతండు జవాంగీరు తదనంతరము 

చకివర్తికావలెనని రసపుతు)లు కోరుచుండిరి. అంబరు మారారు 

సంస్థానాధిపతులు జహాంగీరునందు స్నేహముగలవారై యతని యి 

వ్లపకారము నడుచుచుండిరి. కాని యుదయపురము మహారాణా 

యగు కర్ష్శసింగు సోదరు(డై న భీమసింగాపి) కొరము నడుచుకొనక 

ఖురుము రాకుమారునియందు గాఢ పేను గలిగియుండెను. జవాం 

గీరు జీవితీకాలవుంచే ఖుకుము రాకొమరుని సింహాసనాధిష్టునిగా। 

'జేయవలెనని యనేక రవాస్యాలోచనలు జరుగుచుండుట జహాంగీరు 

కనిపెళ్లైను, మవాబత్తుఖాన్ (అంబరు దేశ రాజకుమారు(డు) మహామ్మ 

దీయమతేము స్వీకరించి చేరు మార్చుళొనెను. ఇతండు యుద్దకౌశల 

మునందునుు ధెర్యసావాసములయందును జూల ప్రసిద్ధి కె క్కెను. 

ఇతనిని భీవుసింగు లోబర్చుకొ నెను, జహంగీరు రాజకీయతంతిజ్ఞుండు 

గనుక. భీమసింగును గుజరాతు దేశపు గవర్నరుగా నియమించెను. 
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శాని యాపదవి యతఠే(డు స్వీకరించ లేదు. మహాబత్తుఖాస్ ప ప్రతాప 

సింగు సోదరుండగు సక్తసింగు కుమారుడు. పితాపు(డు తేన చేశ 

స్వాతంత్యుమునిమి త్రము కొండలుగువాలు తిరుగుచుండంగా నక్చరు. 

స క్తసింగును చిత్తూరుగ బ్రైమోంద నధివ్టీంపం కేసి మావాపరాణా 

యని పీచురపరశచెను. కాని యా దేశప)జలు వానినియంగీక్షరింపకో 

పతాపునియందలి గౌరవమువల సత్ సింగును చేశదోహిగా నిర 

సించుచుండిరి. ఇందుకు స క్షసింగు సిగ్గుపడి పతాపనీంగును క్షమా 

పణకోరి 'తానువేసిన యప రాధమునకు( బ్రతిఫలముగా చకివర్డి 

యెదుట తాను పొడుచుకొనిచచ్చెను. మవాబత్తుఖాను భీమసీంగు 

లు ఖుకుమురాకుమూరుని ఢిల్లీ సింహాసనముమింద గూర్చుండ బెట్ట 

వలెనని చాల పియతములుచేసిరి ఒకసారి జహాంగీరుని మవాబత్తు 

ఖాను ఖయిదీగా పట్టుకొనెను, కాని యతండు తనభాగ్య నూర్జహోను 

నల్ల విడిపింపంబడెను. ఈచరితి కాలమందు జహాంగీరు తన భార్యకు 

వశుకా 'ప్రీలోలత (తాగుడు మొదలగు శేళీవిలాసములతో సుఖ 

మనుభవించుచు రాజతంత్ర)ముయావత్తు తేన భార్యయగు నూర్జహో 

నుచేతిలో విడిచిపక్టైను. న్యూహోను చాల తెలివి లేటలుగలిగి తాచే 

నిరంకుశప్రభుత్వము వేయుచుండెను. అమెయుత్తర్వుల కంతమా్ర 

మాళేంకములేదు. ఆదినములలో నామెళూపము చిత్రింపంబడిన బం 

గారు మొపహాగరు వాల విలువగలదిగానుం డెను, 

జహంగీరుజనానా పూర్వరాజులజనానాలను బోలియుండెను. 

అందులో ననేక చేశముల సుందరీమణులుండిరి. వారిలో ముగ్గురు 

ముఖ్యులు నూర్జహాననునామె మొదటిది. ఆమె సౌందర్భవిలాసము 

లకు, నిధియై యందఠిలోం చా్రముఖ్యత వహించియుంగడెను. .రెండ 

వది, "నికనీకుమహారాజ కుమా -రెయగు జూడ్ చాయి. అమెతరువాత 

సంబరు దేశ రాజకునూ ర్తి పిఖ్యాతినహి టా౦చియుం డెను, 
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నూర్జహోను కు. గుమాటులులేరు. కానియామె ప ర్వేషురాకొ 

_ మారని పే)మించుచు జహంగీరనంతేర మతేనిని చకొవ ర్తిచేయు ను 

'ద్దేశముతోనుండెను, ఖురుము రాకొమరుండు రసపుత స్రీక పుట్టిన 

వా(డుగనుక్ర నతనియెడ నామెళంతగా నిష్టము లేదు, రాణీలుగాను 

న్న రసఫుతి స్త్రీ లయెడ నామెకనిష్ట మే. కాని యాయనిష్టత పైకీ 

గనుపరచిన తేన సానూ)జ్యమునకు. బా9పగు రసవుత వీరులతో 

విరోధముగలు గుననియు నా కారణమువల్ల సామాజ్యమునకు నష్ట 

ముగలుగుననియు నూహించి యామె రసపుత్సోస్రీలయందభిమాన 

మున్నట్టు కనబడుచుండెశీది, కాని సమయమువచ్చినప్పుడు వారిని 

సంహారమువేయుటకు వేచియుండెప. మన చరిత)సమ యమున 

నూర్హహాను నెదుటనే ఖురుము రాకొమరుని చక ర్తి చేయవలెననే 

కుతంతఏము జరుగుచుండెళు. ఈనవలయండా మం తా)ంగ మేవిధము 

గా జదపంబడెనో తెలుపబడెను, ఇదిగాక విచితిములకు విలాసభో 

గములకు నునికిపట్టగు 'బేగముమహలుయొక్క. రహస్యచరితిము 

కూడ తెలుప(బడును, 

ఈక ధాసమయమందు 'బేశమందలిజనులాశ్చర్య ముతో మూ 

డు సంఘటనలవీషయ మై చెప్పుకొనుచుండిరని యిదివరలో. జెప్పి 

యున్నాము. ఖునురు జహంగీరువల్ల గ్యాలియరుకోటలో ఖైదీగా 

నుంచంబడెను, అతండు సుమారు 50 సంవత్సరములక్క్డనుండి య 

క్కడనే మృతినొందెను. కాని దాని నిజస్థిత్ జనులకు సరిగా తెలియ 

దు. ఈక ధాసమయమున సతండు గ్యాలియరుకోటనుండి తప్పించుకొని 

గోప్ప సేనతో నాగా9పై దండె త్తృనున్నాండని జనులు చెప్పుకొనసా 

గిరి. ఈయాందోళనము చేశముంతేటను బబలసాగెను. దీనికి గార 

ణమెట్టిదో మెనరీయపవాదు పీబలచేసిరో యెనరికిని తెలియదు, 
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దిగాక జహంగీరును జంపుటకొకకుట జరుగుచుండెను. ఈసంగతి 

నూర్జహాను కనిపెళ్ళైను నూర్చహోను సామాన్య స్త్రీ కాదు. అమెసౌం 

దర్యరాశియనియే చెప్పవచ్చును. ఆమె రాణులలో రాణి. అట్టి (స్రీ 

తిలకమంతకుపూర్వముగాని, యాసమయమందుగాని తరువాతగాని, 

(జాతీయం దుదయించియుండ లేదు, అమె తెలివి తేటలు నిరుపమా 

సములు, శిరోహృదయసంబంధ మైన గుణములన్ని టియందు నామె 

నిపుణతగలిగియుండును,. ఆమె బృవ్మా దేవునియొక్క నిరుపమాన 

మైన సృష్టియనియే చెప్పవచ్చును, ఆ మెరాజ్యమునందుజరుగు (ప్రతి 

రహ స్యాలోచన, పితికుటి, పితితంత)ము తన వేగులవారివల్ల( 

చెలిసిగొనుచుండెను. ఆమె చాల నీతికియగుటవలన మారారు 

రాజకుమారు(డగు ననిల్ సింగును, అంబరురాజక మారుండిగు య 

జీత్ సింగును తేన స్వాధీనమందుంచుకొని తస శక్తికొలది వారికి ను 

_శృమపదవులు బహుమతులు నిచ్చుచుం డెను, చక్ళవ ర్తిని జంపవలె 

ననుకుటి జనసామాన్యమునకు. 'దెలియదు. కాని ఢిల్టీలోజరుగు 

నద్భుతవాత్యలనంా ఢిల్లీ గేటుకడ పితివారము ఖూనీకాంబడిన శవ 

ములపిదర్శనము జనులమనములు కలవరపెట్టసాగెను.. పశ్తేపూరు 
సిక్రీ యందుజరిగిన భూతలీల యజీత్ రఘుపీరులెవరికిని చెస్పియుండ 

లేదు. ఐన నాసంగతి యావత్తు తవ్చీలుగా నాగా), ఢిల్లీ పట్టణనివా 
సులు తెలిసికొని భయపడ సాగిరి, వారీభయమువల్ల రాతులునిద) 

లేక నవస్థపడు చుండిరి, 
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అక్సరుచక9వ ర్తి యాగాలో యమునానదియొడ్డున నొక 

కోటకైను. అకోట యిటుకతోలాక మెబ్బ జాతిలో గట్టంబడెను, 

ఆకోటయొక్క_ యందము శేటినణకు న నేకమందియాత్రకుల నాక్ 

ర్షించుచున్నది. ఇదిగాక నెట్టి చతురతగలళిల్పులవల్ల 6 గట్టయబడెనో 

గాని' కొంచెమైనను శిధిలముగాక్ మానవలోకమున కాశ్చర్యము 

గలిగించుచున్న ది, 

శఈకోటచుట్లు లోతగువీటితో నిండియుండు కందకముగల 

దు. ఆళోటలోపలకు వెళ్లుటకు బె టకువచ్చుటకు సింహద్వారము 

తప్ప వేరుమాగ్గములేదు. అద్యారమునొన్ష సిపాయిలు. విచ్చుకత్తుల 

తో 'రాత్రింబవలు పహరాయిచ్చుచు( గోటలోనికి వచ్చు వారిని 

బయటకు వెళ్లువారిని జరీ శీ ంచుచుందురు. అగడ్త చుపు విపాయిలు 

నివసించుట క నేశభవనములుకలనవు. కోటలో? చెలచలువరాలితో 

గట్రంబడిన మోతీమనీదు నేటివజుకు( బిశాశించుచున్న ది. దానికి 

దగ్గజగనే చక్రవర్తి రినీవసించు మేడగలదు. ఆకోటలోనుండు భవన 

ములన్ని యు సందముగాం గట్టంబడియుండెను. దివానీఆమ్, దివానీ 

ఖాన్, బేగమ్ మహల్ అందులో ముఖ్య మెనభవనములు. బేగము 

మవాలుయొక్కొ యందముకొనియాడ 'వేయినోళ్లు కావలయును, అది 

మొగలాయిచక )వర్తులయొక్క_ శేళీనిలాసభవనము, అది తెల్లచలు 

వరారితో? గట్టంబడి పై భాగమంతయు బంగారుపూత పూయంబడి 

చూపరులకన్నులు మిరుమిట్లుగొల్పుచుం డెను, దీనియంద నేకములగు 

గదులున్న వి అందులో పితిబేగమునకు వేలు వేజీయిండ్డుగలవు. 

ఈనువాలుకట్టిన శిల్సియొక్కచతురత యెంతేనివర్లి ంప(గలము! యీ 
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మహా లెత్గుస్థలమందుండుటవలన నందుండుజనులకు , యనువానది 

యు, దానిచుట్లు దూరముననుండు కొండలవరుసలు నానందముగలి 

గించుచుండును, ప్రతిగదియందు రహ స్యద్వారములు, రహాస్యప 

రలుగలవు.. పతిగదియందు నమూల్యమైన కొయ్యసామానులు, 

గాజుసామానులు, రత్న కంబళ్గు, చిత)ములుగలవు. భూమి యడుగు 

భాగనుందుకూడ వివిధ సౌఖ్యోపకరణములతో నలంక్రరింపంబడిన 

య నేకములగు గదులుగలవు. బేగములు వేసవికాలమందు. బగటి 

పూట పె గదులలో నెండగాలికి. దాళంజూలకి నేలకిందిగదులయం 

దుందురు. అచీ(కటిగదులలో నెన్ని ఘోరకృత్యము లెన్ని ఖూనీలుజరిగి 

యుండెనో చెప్పశళ్యను కాదు, ఆమహలుయొక్క_ గదులకట్టుయబడి 

చాలచిక్కుగాను, దోఎవలు జిగిబిగిగానుంకును. ఒక నూతనవ్య క్తి 

యామహలులోనికి. జొరంబడిన తిరిగి బయటకువచ్చుట చాలదుర్భ 

టము. చకివ ర్తి, యతేనికు మాగులుతేప్ప నితరపురుషు లొమహలు 

లో బి వేశించుటకు త్లర్వు లేదు. ధృఢ కాయమతిభయంకగరూపము 

గలిగిన యనేకమంది భొజా లెల్లప్పుడు పతిద్యారమునొద్ద కాపలా 

కాయుచుందురు. ఇంతేగాక బందీలుయనంగా నాడనవుక ర్లు వాడిగల 

చిన్నకత్తులతో సదా తిరుగుచుందురు ఇట్టి వహలుయొక్క. మధ్య 

భాగ మందోక పెద్ద సావడి (Hall) కలదు. అది పెద్ది రాణియగు 

నూర్టహానుపయోగించునది. ఆసానడియొక్కం సౌందగ్యము వర్శనా 

తీతము, నేలమి6ద పరిషియా బేశపమూల్యమైన రత్నకంబళములు 

పరువంబడియుం డెను. గోడలన్ని యు జి త్రరువులతో నలంకరింపంబ 

డెను. వోలంతేయు విబువగల బంగారు వెండి సామానులతో నిండీ 

యుండెను, దాని పైభాగమున పరిమళముగల భృవ్పములతోంగట్లం 
బడిన యనేకదండలు 'వేలాడుచుండెను, అందు సువాసనగలచము 
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రుతో. దయారుచేయంబడిన యెదు వేలగొవ్యొత్తులు పలురంగుల 

గాజుబుడ్డలో వెలుగుచుండెను. గదియంత యు ఫువ్వులయొక్కయు 

న_త్తీరవులయొక్కయుం బన్నీ రులయొక్కయు, మజియు ననేకమైన 

సుగంధవస్తువ్రలయొక్కయు సువాసనతో నిండియుండెను. ఈమహ 

లుకొకప్రక్క-ను జితిశాలయొకటిగలదు. అందు వివిధ చేశపు గొప్ప 

గొప్ప రాజులయొక్కయు౧ బండితులయొక్క_ యు చేవతలయొక్క. 

యు, మునులయొక్క_యు, సేనాధిపతులయొక్క యు. జితిములు, 

స్వాభావిక నె సగ్గికచిత్రము లలంకరింపంబడెను, ఈచితిళాలకావల 

నొకవిశాలమైన ఖాళి స్థలముగలదు. దానియందనేక్ర పువ్చఫలజాతు 

లతోంగాడిన యు ద్యానవనముగలదు. ఈయుడ్యానవనము మధ్య 

నక్క డక్కడ విశ" మించుటకుం బుష్పలతలతో నారామములు కట్ట 

బడియుం డెను. 

ఒకానొకదీనమున సీయు ద్యానవన మందు నూర్షహోానొక ము 

ఖమలుకుర్చీ పై (గూర్చుండి యేదియో రాజకీయవిషయ మై యాలో 

చించుచుండెను. ఆమెమెదుట యమునానది తరంగముల దిందులు 

కనుపించు చుండెను. దగ్గర పరిమళముగల యచేకరకముల గులాబీ 

మున్నగు పువ్పములతోో నిండియుండొక బంగారుపాతయుండెను, 

ఆమెచుట్టు గొట్టములు పన్నీరును గుత్తులవలె వెదజల్లుచుండెను. పరి 

నుళించు వుహ్పోములనుండివచ్చు కమ్తని మందమారుత మామెఘా) 
గేందియములక్రు విందుగొల్పుచుం డెను, ఆమెకూర్చుండినకుర్చీ పె 

భాగ మంద నేకజాతుల పిట్టలయొక్క పంజరములు వేలాడుచు0 డెను, 

ఆపశ్నీ సంతానముయొక్క. మృదుమధుర స్వరములు చెవులకు. బండు 

గచేయుచుండెను. జహాంగీరు రాజ్యభారమంతేయు నూర్జహోనుప్రై 

విడిచి తాను కేళీవిలాసములలోను సౌఖ్యపరంపరలలోను మునిగి 
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యున్నా (డని యిదివర కే చెప్పియుంటివి. ఆమె యాసమయమందు 
హీ0దూ 'దేశవు కోట్లకొల(దిపజల చబాగునోగులకు సంబంధించిన 

యేదియోయొక యోచన చేయుచుండెను, వకాంతమందామె యా 

ప్రకార నూలోచనానిమగ్న యైయుండంగా నిళరులెవరు నామెయె 

ద్దకు వచ్చుటకనుజ్ఞ లేదు. చక్రోవ_్థియెనను రావీలులేదు, ఎవరైన 

నట్టిసనమయమం౦ంచారాణీలలో శాణీయైన యానిరుపమాన సౌందర్య 

రాశియగు నూర్జహానును జూచిన యెడల నామె గను దేశ (పో 

లెను * కన్వయో, హిందూ చేశపు + దమయంతి ” యో యీజిప్టు 

దేశపు ( క్లియపాటా” యో లేక 4 దేవపదినియో ” యని యను 

మానింపకపోరు. ఆమె వయస్సిరువదియాజు సంవత్సరములు. స) 

పంచసౌఖ్యములన్నియు. దనివితీర ననుభవింపగోరునట్టి వయస్పీది 

యేకదా! సౌందర్యముతో పాటామె' తెలివి తేటలు నిరుపమానము 

లు, ఢశ్రీయెన నామె బుద్ధికుశలత చేత పీందూ దేశమంతయు నిరంకు 

శముగా6 ఛాలించుచుండెను. గొప్ప గొప్పసర్థారులు, మంతులు, 

రాజులు, మహారాజు లుమావు లా మెకటాతుమునకు( బాతులై 

యుండిరి. ఆమె యాలోచనాభవనము నందుుడునవుడా మెయొద్దకు 

వెళ్లుటకు. జకిన ర్తికకొడ యనుజ్ఞ లీదనీ పై నం జెప్పియున్నాము, 

కాని యామెపరిచారిక లేక స్నేహితుర-లని వీటువంబడు  జులేఖా” 

యను త్రీకిమాత)ము సర్వస్వతంతిముగ లదు. నూర్జహా నెక్కడ 

నున్నను, నెట్టిస్థికిలోనున్న ను, రాతిమైనకు, బగలైనను వెయ్యేల, 

యామె తనభ్గ రయగు చకివ ర్తిద్యరనున్నను జులేఖా వెళ్లుటకు 

స్వతంత్రముగలదు. ఆమె బందీయైనను స్నే హీతురాలివలె నాలో 

చన చెప్పుదానివ తను మెలంగుచుండెను. అమెయు నిరుపమాన సౌం 

దర్యముదీతీణమైన తెలివి తేటలు గలిగియుండెను. అప్పుడప్పుడు 
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నూర్గహోను రాజకీయవ్యవహారములంగు(గూడ నీమెసలహో తీసుకొ 

నుచుండును, ఎన్నండైన రాణిగారియు త్తర్యులకు మార్పుగలిగిన 

యట్టిమార్పు జులేఖాబందీయొక్క సలహానల్త నే గలిగెనని జనులుచె 

ప్పుకొను చుండిరి, ఈకారణములనల్ల యావన్మంది యామెను గౌరవ 

ముతో భయముతో. జూచుచుండిరి, నూర్జహాను జులేఖాలు సమా 

నవయస్కులు, జులేఖామొక్క. పూర్వవృ త్తొంతము మరుగుపడియుం 

డెను, అది జులేఖాకుకూడ బ్రాపకమున్నట్టామె పై కిగనుపించదు. 

నూర్జహానుయొక్క పూర్వవువేరు + మెహరుఉన్నీ సా,” ఆమె పరివీ, 

యా దేశమందు సామాన్యకుటుంబమునండలి కన్య. ఆమెయొక్క ని 

రుపమాన సౌందర్భముచూచి జహంగీ రామెను చిన్నతనమం బే మో 

హీంచెను. అక్బరు చకవ ర్తి యీసంగతికని పెట్టి తనకు మారుండీబీద 

కన్యను బెండ్లియాడి రాణీనిచేయుననుఖీతిచేత నామెనుద ర్చారునందుం 

బారువమున ప్రసిద్ధికెక్కిన షర్ ఆఫ్గన్ అనునతనికి. బె డ్లిచేసి వా 

రిగ్షణిని వంగ దేశమునకు బంపివేసెను. వర్అఫ్గను చ(కవర్షికిం 

దనయందభిమానముగలదను గర్వముచేత బర ద్వానుప్రజలను వీడీం 

చుచు వారిని మహామ్ముదీయమతము స్వీకరింపుమని బలవంతపరచు 

చుండెను, ఆచేశమందు బోగుగ పలుక్షు బడిగలిగినట్టియు శూరో[డై 

నట్టియు నరహరిరాయండను నొక 'చ్రావ్యాణజమిందారుడుండెను. 

మున చరితసమయమున నతండు ముసలి వాండగుటనలన నతేనికు 

మారుండగు భీమల్ రాయి తన జమోన్యవహారములు చక ౪ బెట్టుకొ 

నుచుండెను. భీమల్ రాయి, యతనిభార్య, కుమూశ్వె, తండి) తప్ప 

యాకుటుంబమునం దితరులెవరునులేరు. కూ)రుండగు షర్ ఆఫ్గనొ 

కష్పు డీజమోందారుమోంద దాడివెడ లెను. నరసింహరాయలు నృ 

ద్ధుఃండగుటవలన శకికొలదిపోరి లొంగిపో యెను, షర్ ఆఫ్గన్ భీమల్ 



99 తాజ్ మహల్, 

రాయిని యుద్దములో (జంపి వానికుటుంబము వారిని మహమ్మదీయ 

మళము స్వీకరించునట్టు నిర్భంధించెను, ముసలివాండగు నరహరిరా 

యలు తేన పిజలవలన బహిష్కరింపంబడి తేన మనుమరాలగు 

(లలిత * తో వి'బేశగతుండ య్యెను. అతండెక్కడకు వెళ్లినది యేమై 

నది యెవరికిని 'దెలియదు. కొందజతనండనమోనము భరింపంజూలక 

గంగానదిలో.బడి మృతినొం దెనని చెప్పుకొన సాగిరి. షర్ ఆఫ్ గన్ 

భీమల్ రాయి భార్యయగు సర్బసుందరిని బందీగా. దనయింటికింటెచ్చి 

తినభార్యయగు మెహరుఉన్నీ సాయొద్ద చాసిగానుంచెను, ఆసర్బసుం 

దరియే మహమ్ముదీయమతము స్వీకరించినతేరువాతే  జులేఖా' యని 

పీలువబడెను. జహంగీరు చకివ_రియెనతరువాత మెవారుడన్ని సా 

ను బెండ్లి యాడిను. అమెయీ నూర్జ హానయ్యెను, జులేఖాకూడ చెలి 

కత్తెవలె నూర్జహానునొన్లనే యుండెను. నూర్జహోను పిధమమునుం 

డి జులేఖాయం 'దెక్కున పేను౫లిగియుండెను. ఆమెయొక్క_ నిరుప 

మాన బుద్ధికుశలత, నూర్జహోను కొలందిదినములలో నే గహించి 

యామెయందు లతఖ్యభావము గలిగియుండెళు. జులేఖా తేన పూర్వ 

వృత్తాంతము తనకు జ్ఞాపకమున్న క్లైన్న డు కొనువించ లేదు. ఆమె 

తనభర్త గతించినందుకుగాని తనమావ, కుమూర్తెలజాడ తెలియ 

నందుకు(గాని విచారపడియుండ లేను. సర్చసుందరి యనునామె పూ 

ర్వ్యమే గతించినది. ఈజీవితము జులేఖాదియని తలపోయుచు నామె 

నిశ్సృలమనస్ఫుతో. గాలము గడుపుచుంజెను. 
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మీ స్రపెర్దుడ్రక్యట్టం-- 

అపకారము నూర్జహో నుపవనమునందు! గూర్చుండియుం 

డంగా జులేఖా మెల్బ నామెయెద్దకువచ్చి నిలుచుండైను, నూర్జహో 

నాలోచనానిమగ్న మానసమై యుండుటవల్లం బిధమములో జులే 

ఖారాక్ర తెలిసికొన లేకపోయెను, కొంతసేపటికి జులేట్లానుగుర్తించి 

(ఏమి జులేఖా ! నీకార్యము సఫల మైనదని నమ్ముదును ' అనెను, 

జులేఖా సహాజస్వాతంత్యిముతో నా మెదగ్గజకూర్పుండి బంగారు 

పిడిగల యొక చిన్నవిసనకజ్రతో నూర్జహానును విసరుచు 4 రాణీ 

గారినౌక రామెప)యత్నే మునందెన్న(డు నోటమి పొందనేరదు 

అనెను, 

నూర్చహోను తన చెలికత్తెచేతినుండి విసనకల్డశీసి?ొని యా మె 

మాద చెయి వేసికొని యీ(పకారమునెను. నానమ్మకమైన స్నేహి 

తురాలా ! నీయొక్క నిరుపమాన మిన 'చెలివితేటలకు చేను చాల 

సంతోమీంచితిని ఈదినమున నేమివిన్నది స్పష్టముగా దెలియంె 

ప్పుము. తెలివిహీనులైన యితరులమాటలు నేనమ్ముంజాలను. గ్యాలి 
యరుకోటనుండి ఖుసురురాఫొవురుండు తప్పించుకొని పారిపోయినాం 

డను గాలికబురున 'కాధార మేమెననున్న దా? | 

జులేఖా నవ్వుచు నిట్టనియెను 4 జహంగీరుచకివ ర్లిగారి 

కాలములో బావ్యాపపంచమునుండి దర్చారున శెట్టినాగ్గలును 
"దెలియన్ట.” 

1 అమాటలువిని నూర్జ హానుముఖము గంఛీరభావము వహి౦చె 

ను. తీరిగి యామె (జులేఖా) యిట్టు వెప్పందొడగెను, (ఎప్పుడైన చే 
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సంగతిమైనం చెలియవచ్చిన నదినిజముగాక నబద్ధములతోను వర్ణనల 

తోను నిండియుండును, ఎన్నండైన నీసామాజ్యము నొళనమగునె 

డల నిట్టికారణములవల్ల నే జరుగును.”  నూర్జహోను కోపదృషితో 

“ ఖుసురువిషయమె నీణమెనవా ర్త నీవల్ల నేను విసగోరుచున్నాను” 
రల ర penn. aa) 

అనెను, 

. మూడు స౧ంవత్సగములకి)ందట గాలియరుకోట సేనాధి 

పతి ఖుసురురాకొమరుని నింకను ఖయిదీగానుంచుట ప్రమాదమని 

యెంచి యురితీయించెను * అని జులేఖా బదులుచెస్పెను. 

 ఈసంగతి నేను నమ్మునచ్చునా ?’ అని నూర్షహానడి ౧న, 

, తప్పగ నమ్మవచ్చును. సూర్యుచుదయము తూర్పుదిక్కున 

నుదయించుట యెొంచనిజవోా యీాసంగతికూడ యాప)కార మే 

నిజము. నేనొక నవన్ము! మైననౌకరును గ్వాలియరు పంపినాను. అత 

డీసమాచారము తెచ్చియున్నా(డు అని జులేఖా బదులుచె ప్పెను, 

. అక్షైన వాలసంతోవము. ఖుసురురాఖొమరుండు రాజపు 

తిసేనతో నాగొమిందకు దం డె గ్లివచ్చుచున్నా (డనుసంగతి గాలి 

కబు లేనా ? జులేఖా ! నీవుచెస్పినమాట నిజమే. మనకు బయటజరు 

గు పనులయొక్క- నిజమైనసమాచాగము అతెలియటయరుదు. ఢిల్లీ 

ఖూనీలవిషయమై సమాచారమే మైనం దెలిసివదా? * అని న్యూహో 

నడిగెను, 

: మోదయనల్లను నాచేతిలో చాల డబ్బున్నది. అందువల్ల 

వందలకొల(దిజనను నాపలుకుజడిలోనున్నా రు. ఒకమనుష్యుని నేనీ 

పనిమి(ద బంపినాను. అతండింతకుపూర్వమే ఢిల్సీనుండి నచ్చినాండు 

అని జులేఖా బదులుచెస్పెను. 
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: ఆతఃడేమిచెప్పెను మనము విన్నదంతయు. గల్పనాకధ 

యేనా ? అందులో చేమైన నిజమున్నదా ?’ అని నూర్ణహానాతుర 

తతో నడిగెను, 

‘ శేవలహుబద్దము కాదు. గోరంతలు కొండంతలుచేసి జనులు 

చెప్పుకొనుచుందురు. రెండునెలలకు బూర మొక శవము దిగంబరి 

గా ఢిల్లీ గేటుకడ నుంచంబడినది. తరువాత నెలదినములకు. దిరిగి 

యా తేదీనే యింకొకశవముకనబడెను. నాకరునుబంవిననొడు తిరిగి 

యొకశవము కనువీంచినంటట, వందలకొలంది కవములమాట యబద్ద 

ము. మూండుసాప్టమాత) మే యీప్రకారము జరిగినది, ఢిల్లీ వంటి 

పెద్ద పట్టణములో మూూ(డుఖూనీలుజరుగుట యొకవింతకాదు. అది 

గాక వరుసగా శెండు నెలలో యొశే తేదీని ఖూసీజరుగుటయు భయ 

మునకు గారణముకాదు ' అని జులే ఖాబదులుచెప్పెను, 

(ఆహో! అందువల్ల నే జనులు భయ బాతితోనున్నారు : 

అని నూర్జహోన నెను, 

: ఇంకొక ముఖ్యమైన వొ ర్ర చేనువింటిని. అఆకొడసారి చంప 

బడిన రాజకుమారు(డు మేవారుదేశపు మహోరాణా యెన కర్గసిం 

గు” అని జులేఖా చెప్పెను, 

ఆమాటలువిని నూర్ణహోానతిసంతోోవముతో? దానువిన్నది 

నిజమా కాదో యనుసం దేహముతో, వమి! కర్తసింగే ! చచ్చు 

టయీ ! నిజమేనా ?” అని యడిగెను, 

( అవును నేను పంపినచారు(డు వాల తెలివిగలవాండు, కర్త 

సింగును ఛాగుగ నెటు(గును. శవము యమునానదిలో( భార వేయక 

పూర్వమాతం డాక భబరమునుజూచి కర్ణృసింగును గుర్తుపశ్లైను, ఇందు 

శెంతవూత 'ము సంచేవాములేదు* అని జులేఖా బదులు చెప్పెను, 
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నామార్గమందలి యొకయడ్డంకి తొలంగింపంబడెను, చాల 

సంతోషము ! అజీత్ సింగునందు నాకో చాల నమ్మక ముండె కిది, 

కాని యతండెందుకును బనికిమాలినవా(డై నందున నేను చాలవిచా 

రించుచున్నాను” అని నూర్జహాన నెను, 

‘ రసశుత వీరులు దయ్యములకు భూతములకు భయపడరని 

చేను విందును” అని జులేఖా బదులు చెప్పెను 

+ మనమతనివివయ'మె విన్న సంగతి యెంతవజకు నిజము ?” 

అని నూర్ణహోను ప్రశ్నించెను, 

+ అంతేయు నిజముకాకున్నను గొంతేవటికు నిజమైయు౦డు 

ను. అజీల్ సింగు పశ్తేపూరుసిక్రికి బంపణబడెనుగదా! ” అని జులేఖా 
యనెను, 

అవును, నాని యతనిపెయాణమునకు( గారణము నేను 

ఇెప్పియుండ లేదు * అని నూర్గహోను బదులుచె ప్పెను, 

( ఇంకను 'దెలియం బెప్పుటకు. దరుణముకాదు” అని జులేఖా 

యనెను. 

అప్పుడు భీమసింగు మహా బత్తుఖానులయొక్క కుటనిషయ 

మె జు లేఖాయు దేశము 'తెలిసికొనంగోరి నూర్జహానామె నావివయ 

మె యడిగను, 
QQ 

(నాకును సంబేహముగానున్నది, ఐనను మనము జాగ త్త 

లోనుండుట మంచి3. ఏదియెట్లున్నను హిందూ బేగమునరకుః బుట్టిన 

రాకువూపం డాగొసింహాసన మధిస్ట్రించుటకు పీలులేదు ' అని జు 

లేఖా జ బాబు చెప్పెను 
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నూర్ణహానుముఖ మెట్ట బౌ లెను, గంభీరభానములో నామె 

యిట్లనెను, (అట్టు నిశ్చయిం చపీలులేదు. ఆవిషయమె యెమియును 

జెప్ప లేను.” 

ఇంతలో జనానాలో రాజభ వనములో నొకయాందోళనము 

పుళును. బందీలాతురతతో నిటునటుపరుగె త్తసాగిరి వదోయొక 

ముఖ్యమైనసంగతి రాణీగారితోంజెప్ప నుద్యుక్తులై యుండిరి, కాని 

చెప్పుటశెవరికిని సావాసము లేకపోయెను. ఎట్టశేలకొకబంది యొడ 

లంతయువ ణక జెమటలుగ మి నూటాడ లేక నూర్జహో నెదుటకు 

వచ్చి నిశ్నేష్టురాలె నిలువంబడెను, వమిపిమాదను గలిగినది 

నూర్జహానుకు, దెలియలేదు. నౌకరు మాటాడక నిలిచియుండుట 

వల్ల నూర్ణహోను మిక్కి-లికోపముతో (టీబుద్ధిహీ నురాలా | ముద్దు 

వలెమాటాడక నెందుకు నిలిచియుండెనవు ? సంగతి చెప్పనియెడల 

నిక్క_డ శెందులకు. వచ్చితివి ? జులీఖా ! ఈపావిష్టు రాలను * ఖొజ్లా 

ముసురునొద్ద కుం బంపుము.’ ఈ వాక్యముయొక యర్స్ మంద బికిని 

"తెలియును, అక్కడికి( బంపినమనుష్యుండు తిరిగి యీలోకమందు. 

గనువీంచండు, 

దాసి యామాటవిని భయకంపితగాతియై రాణీగారి కాళ్ల 

మోాదంబడి యేడ్వసాగెను. అప్పుకు . నూర్భహానామెతో 4 పీపిశాచ 

మా! లేచి నీవు తెచ్చిన సమాచారము త్వరగాంజెప్పుము * అనెను, 

దాసీ కాళ్ళ మో(దనుండి లేచి వణంకుచు , ఖురుమురాకొము 

రుండు._ఆగా)నుండి__ఎక్కడికో._పారిపోయినారు ” అనెను, 

(ఓ తెలివితక్కువదానా ! పొమ్ము ౧ అని రాణి యాజ్ఞ 

యిచ్చెను, 

బ్రతికితిగ దాయని దొసి యవతలకు వెళ్ళిపోయెను. నూర్జ 
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హోను సంతోషముతో. జుట్టు కనుపించుచున్న పికృతిసౌందర్యము 
కు జూచుచుండెను, 

జులేఖా తన యజమాను రాలియొన్ద కువచ్చి నెమ్థుదిగా , త్ర 

మకీసంగతి యిదివజ కే తెలియునా ? ” అని యడిగెను. 

: అవును, చాలకాలము [క్రిందట నే యెజుంగుదును, నాదర్చా 

రునందు బుద్ధికుశలతేగల పిణివ్య క్షి! నిదివజి శే తెలిసియుండును. 

చాలకాలమునుండి ఖురుము దర్శారునందు. గనువించుట లేదు, అతం 

డప్పుడే మనవిరోధులను గలిసియుండును. ఈదినమున సీబుద్ధిహీను 

లింత యల్లరిచేయుచున్నారు * అని నూర్ణహాను జ బాొబుచెప్పెను, 

జులేఖా మృదుమధురస్వరముతో + అస్ఫూ! మనవిరోధు లెవరు ?’ 

అని యడి7ను. 

“ మునవిరోధులను నీవెబుగవా ? మార్యారురాజగు కర్ణ 

సింళ్కు ఛీమసింగు మహాబత్ ఖాను మొదలగు వారందజు మనపీరో 

థులే” అని నూర్భహోను జబాబుచెస్పిను. 

౨౦ వ (పకరణము, 

అఆపికారము జు లేఖా నూర్దహానుతో బ్రిసంగించి తిరిగి 

వచ్చుచు సిన్మహల్ అని పేరుపడిసభూమీి యంతే ర్భాగవాందు 

గల గదులు ప్ర వేశిం చెను, ఎక్కడ చూచినను నిశ్ళబ్దత, చీకంటియే. 

కొంతేవణికు పై భోగమందుండు బేగములయొక్క_ (శ్రీలయొక్కయు 

ధ్వనులు వినిపించెను. తరువాత నోధ్యనులుకూడ వినుపించుట లేదు, 

ఆగాధాంధశారముగల గుహలోపల నేమూల నెవరు డాగియున్నది 

తెలిసికొనుట యసాధ్యము. జులేఖా కాయంత ర్మార్గములన్నియు 
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బాగుగందెలియును. జేగముమహాలులో, చకవ'ర్తి, చకివ శ్తిని 

తరువాత నీవె తప్ప యామార్గములు తెలిసిన మజియొకవ్య కి, లేదు. 

అట్టినమ్మక మా మెకుంగలదు. వదియెట్టున్న నుభోగవిలాసములతో, 

గూడియుండు జహోంగీరు రాజ్యమందు బా)ణఢయమునకు మితిలేదు. 

వమనుష్యున కెట్టిశతు)వులున్నది తెలుసుకొనుటకప్షము. 4 దినదిన 

గండము నూశేండ్లాయుస్సు ” అను సామెశవలె జీవితము గడుపవల 

యును, హీందూదేశముపాలించు చక్ళవ ర్తినియొక్క చెలిక త్రెయెన 

దనదయకుంబాతు)లై చాలమంది యుమావులు, సర్వారులు వీరు 

ల్కు శూరులు, నౌకర్లు గలిగియుండిన నాచీశటిగదులలో నడచు 

నప్పుడు జులేఖాకు భయములేక పోలేదు. ఏమూల నెట్టివాంతేకు(డు 

దాగియుండెనో యని యామె యతినిపుణతతోను జాగ శ్రీతోను 

దారితీడువుకొనుచు మెల్లగా నడువసాగాను. ఇంతలో చేదోవస్తువు 

తీనమిా6ంద సఠాత్తుగా. బడినట్లా' మెగ౦హించెను. ఆమెనోటిలో గు 

డ్లలు గుక్కయిడెను. కాళ్గుచేతులు తాళ్ల చేతం గట్టంబడెను, కనుల 

క్షు గంతలుకట్టంబడెను. మాటాడ వీలులేదు. చూడశక్యముకాదు, 

పారిపోవుటకసలే వీలులేదు. ఈపని యేదురా ర్గులనల్ల జరిగనో యూ 

హింపలేకపోయెను, తరువాత నాహూంతకులు జులేఖాను మోసికొని 

పోవసాగిరి. ఎక్కడకు తీసికొనివెళుచున్నది యామెకుం 'దెలియుట 

లేదు. కొంతదూరము తీసికొనివెళ్లి యక్క_డడింపి కాళ్లుచెతులకుం 

గట్టిన తాళ్లు విప్పి వారు పారిపోయిరి. కనుగంత యూడతీసికొని 

మూాచునప్పటికా కటికచింళటిలో పె నుండి కిందివబికు నల్లనిగుడ్డ 

బురకా వేసిగొనియున్న క్రొందజుమనుష్యులు పారిపోవుచుండిరి. వా 

. రెక్క_డనుండివచ్చినది యెక్క-డికి వెళ్లుచున్నది యామెకు బోధపడలే 

దు. ఆమె తనలో. డానిట్లాలోచి చెను, 
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క నన్నీ దుర్మార్లు లిక్కడ కెందుకు (దెచ్చిరి ? చంపుటకా ? 

చంపుట కేయైన నన్ని ట్లువిడచి యెందుకు నెళ్లెదరు? వారిగుర్తు నాకు 

చెలిసినయెడల వారిపోణములసై వారాశ వదులకొనవలసినదని 

వారికి తెలియదా ? ఇట్టి ధైర్యము ! ఇట్టి మొండిధై రము | పాణ 

ముపై నాశలేనిసాహసము చేసినవారెవరు ? ఎవరి యు తృర్యుప)కా 

రము వీరీపనిచేయ సాపహాసీంచిరి ? ఇందు నూర్షహానుయొక్క సలహో 

యేమైన నున్నదా ? నేనీ చీశోటిసారంగమందు నీరాహోరము లేక 

మాడి చావవలసిన దేనా ! నాజీవితవు దేశ మింకను దీరలేబే ! 

తీరక యీ యిట్టి తుచ్చమరణమునకు, చాల్పడవలసినదా 9 విలచిన 

బలికి యాదరించువాశెవరును లేశే ! బేగమువుహూలుయొక్క రహ 

స్యపుగదులు, తో్రవలన్నియు నాకు. దెలియునుగానీ యీసొరంగ 

మెన్న (డును జూచియుండలేబే ! ” 

ఇట్లు తలపోయు చు, నతిధైర్యస్థ రాలును, బుద్ధికుశలత గలది 

యు గనుక్ ధైగ్యమువహీంచి యాసొరంగమువెంట చీశటిలోనే 

నడువ(జ్రొచ్చెను. నాలుగు భారలదూరముపోగా నొక పెద్దయినుపతే 

లుపడ్డమువచ్చెను. అది రండవవై పున తాళము వేయ(బడియుం డెను, 

అవతేలకుంబోవుటకు మార్ల మేమియునులేదు. ఇనుపతేలుపు బేధించు 

టకు సక్తి లేదు. నిరుత్సాహముగలిగి యీశగర ధ్యానము చేసికొని 

కొంతసేపు దుఃఖంచి తిరిగి ధైర్యము తెచ్చుళొని సౌొరంగము రెండవ 

'వై పునకు సడువసాగెను. కొంతదూరము వెళ్ళగా నొక వెలుతురుక ను 

పీంపెను, ఆ వెలుతురునుబట్టి నడువంగా నింకొకసందు (సారంగము) 

పివేశించెను, తిరిగి యీ సౌరంగము మూయబడిన యొకస్థలమున 

కువచ్చెను. అక్కడ తో)వళొక పెన రాతిబండ యరడ్డు పెట్టబడెను. 

అవతలకుంబోవుటకు మార్గములేదు. అంతయు నిశ్శబ్దము గానుండె 
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ను, ఆలోచించంగా  నాస్థలము జేగమునువాలు బయటనుండు స్థల 

ముయొక్క_ క్రందిభాగమువలె నామెకుందోంచెను. నిరుత్సాహము 

తో నెక్కడనైన శబ్దమువినయడునాయని యిటునటు. దిరుగుచుం 

జావే నిశ్సృయమని స్టిరపరచుకొనియుండ (గా నేదోయొకళబ్దము విని 

పించినట్లా మెకు. దోంచెను, వెంటనే శివ ణేంద్రియములుతప్ప మిగి 

లిన యింది]యములన్ని యు బిగించి త చేకదృష్టితో నాలకించంగా 

మనుష్యుల మాటలసందడివంటిధ్యని వినుపిం చెను, ఫొంతవజకు చె 

తన్యమునుబొంది యాధ్వని వినణడువై పునకు వెళ్లి యక్కడగోడ 

పరీమీంచగా నొకమూల మూయంబడిన యొక రహస్య ద్వారము 

కనువీం చెను, సంతోవముతో నాద్యారము తనశక్తికొలంది తోయం 

గాందలువు తెరువంబడెను, మెట్లు కనువీంచెను, ఆ మెట్టమిా(ద నెమ్ల 

దిగానెక్క_ మనుష్యులసందడీ మటీంతేబొరగా వినుపించెను. మెట్లపై 

భాగమున కెక్కు_నరికి యొక పెద్ద ద్వారముక నుపీం చెను. ఆమె యిష 

డు బేగముమహాలున నుంజెకు గాని యాభాగమిదివజలో నామె 

చూచియుండ లేదు. ఆతలుపుసందులనుండి చూడగా లోపల నొక 

విశాలమైనగది కనుపించెను.' ఆగది యతిసుందరముగా నలంకరింప, 

బడీయుండెను. ఆగదిలో తానుజూచినద్భశ్యమువల్ల నామెకు భయ 

మును గోపమును జనించెను, 

౨౧వ (పకరణము, 

: +. డ్రైగ్లక్ష్యుక్త,.- 

జులేఖా తోను పదిసంవత్సరములనుండి మొగలాయిజనానౌ 

లోనుండి బేగమునువాలుయొక్క. య నేకవిధములై న దృశ్యములను 
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జూచుచుండెన, తనయొక్క సూత _బొద్ధివల్లను, దూరదృష్టి వల్ల ను 

రహస్యములకు నునికిపట్లగు బేగమ్మహాలుమొక్క- పితిభాగమును 

తిరుగుచు నక్క_డనుండువారికి తనయందు భయమును గౌరవమును 

గలిగించుచుండెను. కొంత కాలమువటకు కొన్ని హేయపుద్భశ్యము 

లుచూచి సిగ్గుపడుచుండెను, కాని కనుశః యా మెహోనస్సు రాయి 

మై యవి తనకు సంబంధము లేనిహానివలె వానిని నిర్గ త్య భావము 

తోం జూచుచు. దనపనిమిో:దం దాను దిశుగుచుం గాలము గడుఫు 

చుండెను. విలాసములకు వ్యభిచాకములకు మూలకందమగు నామ 

హాల్ లో? దిరుగుచుండిన నామె మనస్పెన్న (డును జలించక శిలావృ 

తమైయుండెను. పిస్తుతపుదృశ్యమువంటి  హేయమైనదృశ్యమా మె 

యిదివరలో నెన్నండును జూచియుండ లేదు. అందువల్ల కొంతసేపటి 

వజ కాశ్చర్యముతో నసహ్యాతతోను నిశే ేష్టురా లై యుండెను, 

ఆగిది తెల్ల చలున రాణితో గట్టండీ బంగారుపూత పూయ 

బడియుం౦డెను. గదినిండ న నేక సౌఖ్యదాయకములై న వస్తువులుండె 

ను, గోడలమింద మనస్సును జలింపంజేయునట్టి యు. లిల్ప కారుని 

యొక్క బుద్ధిచాతుర్యము మూపించునట్టియు, యోగులవంటి వారికి 

కూడ మనోవిశారము గలుగ జేయునట్టియు ననేక చితపఠములుగల 

ను. గదిమధ్య న నేక శాఖలుగల దీపములు వేలాడకట్టంబడెను. నేల 

మోద పగిషియా దేశపు విలువగల రత్న కంబళ్గు పరముపంబడెను. మె 

_త్తీనియినుకపె న కాలుపెట్టిన నేపీకారము శాలు దించుకొనిపోవు 

న్లో యట్టి మెల్తేననము వానికి గలిగియుం డెను గదికి నొకప్రక్కను 

ముఖమల్ శాటిరుుతో. దయారుచేయంబడిన పడకయుంటడెను. దాని 

యొద్ద బంగారుతోను ముత్యములతోను జెక్కంబడినబల్లయు డాని 

మింద వివిధ దేశములనుండి లేంబడిన , పరిపక్వమైన మధుర ఫలము 
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లుంచబడెను. ఇదిగాక మంచిసువాసనగల గులాబీమొదలగు ననేక 

పుష్పజాతులు పశ్లెరయులయందు. దట్టలయందు, నీసాలయందు 

నక్క_డక్కడ నుంచంబడెను, అనేక విధములగు తిను బండారవువస్తువు 

లున్కు దాకాౌరనము మొదలగు మత్తుపదాగ్గములును పడకపి 

క్కను మేజాపై నుంచంబడెను, ఇవియన్నియుంజూచి జులేఖా యా 

సృర్యపడియుండ లేదు. ఇవియన్నియు నామె సాథారణము% జనానా 

యందు. బితిదినము చూచుచుండునవియీ కాని యా మెక త్యాశ్చ 

ర్య మసహ్యాత కలు గంజేసినదృళ్య మేమనంగా__ 

ప్వేషు రాజకుమారు. డాపడక మింద కూర్చుండి సారా 

తాొగుచుండెను. అతీనిచుట్లు సనక మంది, స్త్రీలు దిగంబరులై సురా 

పానముచెయుచు, నవ్వుచు, దు*ళ్లుచు, దొర్షుచుం బొర్లుచునుండిరి. 

ఒక (స్రీ ప ర్వేషురాజక్రువూరుని యు రునం బరుండెను ఈ 

వాొరవిలాసినులు రూపుచేప్టలుచూఃచిన యతుంకుకోడ మనస్సు చలిం 

పకమానదు. అధికసురాపానమువలన రొజకుమారునికనులు సగము 

మూంతపడియుండెను, ఇటువంటి హేయమగు దృశ్యముచూచి జులే 

ఖా తనదృష్టీ కొంచముమరల్బుకఖొని ఇట్టి (స్ర్రీలోలుండా ! హిం 

దూచేశము పరిపాలించువా(డు. విచితిను !” అని తనలోంచానను 

కొనెను. వెనుకకుందిరిగి వెళ్ళందలంచుకొని తనయొక్క యసహాయతే 

కు మనస్సున నొచ్చుగొనుచు బయటకు వెళ్లుటకు వేజేనూగ్లము లేక 

నిక్చేషురాలై గుమ్ముముకడ నిలిచియుండి యీపికారమాలోచిం 

చసొగెను. (నన్నిక్క-డికెవరు తీసికొనివచ్చినారు ? వారియుద్దేశ 

మేమి ? ఇటువంటి హేయమైనదృశ్యము నాకు. గనపర్చుటకుం గా 

రణ మేమి ? 'ప్రీలంపటుండగు సీరాజకుమారుని నాకు? గనపర్చుట 

యొక్క యు దేశ మేమి ? నాకు వానియందసూయ పొడమునట్టుచే 
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యుటశై యుండునా ? నాకు వీనియం బెన్నండు నభిమొనములేదే ! 

' రాణీకి వీనియందభిమా నముండిన నుండవచ్చును, దానిలో నాకేమి 

సంబంధము ? రాణీయొద్ద నేనాలోచనమువేయుడానను గనుక, నా 

యాలోచనమిద నామె విశ్వాసముంచును గనక, నేనీదృశ్యము 

చూచి నూర్దహానుమనస్సు ప ర్వేషుమిో(దనుండి (తిష్పునట్టుచే సెదనని 

యూహించి యిట్టిదృశ్యము కనుపరచియు౦దునా ? ఏది యెట్లున్నను 

నేనిక్కడనుండి తప్పించుకొనుటకు వేతేనూగ్గముకనువీంచదుః చేను 

కొంత నేపటివజుకు సిగ్గువిడిచి పవ_ర్థింపవలయును ” ఇట్లు నిశ్చయిం 

చి తలుపు నెమ్ముదిగాత “సెను, 

తలుపుచప్పుడువిని (స్రీలందజు తలుపువె ఫుధూచి యొక 

వీణకాల నూ ఫి కార మేయుండి తరువాత నవ్వుచు గొంతసిగ్గపడి 

తమ దిగంబరశరీరములను దలగడదిండ్రతో మరుగుపెట్టుకొనసాగిరి. 

రాజకుమవూరుండు జులేఖావై పుచూచి “ఆహా! నీవు వచ్చితివా! 

మంచిది రము” అనెను. అపరిమితమైన కోపమువలన జులేఖా 

ముఖము యెబ్దపడి శరీరము వణంకబొచ్చెను. ఆమెయప్పుడు పూర్ణ 

మైన మధ్యవయస్సునందుండెను. కొంచెము హెచ్చుతేగుగా నూర 

హానందముతో. బోల్స్పందగినయందము గలిగియుండెను. అవయన 

ములన్నియు. బ్యూర్తముగా వృద్ధిపొంది బంగారువన్నె బెట్టిసరీతినుం 

డెను, ఎక్కువశళిద్ధతో దుస్తులుధరించకపోయిన నామెయొక్యదుస్తు 
లామెయొక్క_రూపమునకు మజింత శోభగలిగించుచుండెను. అప్పు 

డామె గంభీరమైనస్వరముతో నిట్లనెను. + రాజకుమారా ! నేనెవరి 

నో నీకు. జెలియునా? నన్నవమానపరచుటళా యిళ్కడంకు 

బిలుపించితివి ?” 
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ప ర్వేషురాజకుమూరుండు స్వభావమున పీరికివాండగుటవలన 

జులేఖామాటలువిని భయపడి లేచి, తిరిగి కూర్చుండి తేడంబకుమా 

టలతో , కాదు, శాదు. జులేఖాబీబీ ! నాయుద్దేశమది కాదు. నాకు 

నీతోం గొంత రాజకీయసంబంధమెన పనిగలదు. అని చెప్పెను. 

( రాజకీయసంబంధమైనపని కిదియానవాయను ? * అని జులే 

ఖా యడిగెను. 

: అందుకు నేను బాఘ్యండనుకాను. నేనిక్క-డిక తీసుకొనిర 

మునమని ఇెప్స్పియుండ లేదు. ఆ తెలివిహీనులు గొప్పతప్పుచేసినారు” 

అని రాజకుమారుడు జబౌబుచె స్పెను. 

నాకనులు గంతలుగట్టి నన్నీ ప్రకార మిక్కడకు. దీసికొనిన 

చ్చుటకు దేశ మేమి ! కాకితో చా ర్లచేసిన మోకు వీలై నస్థలమునకు 

వచ్చి మాటాడుదునుకదా ! లేదా వాయు దేశము బాదుషా బేగ 

ముగారికి. 'బెలియంబరచిన చాగుండునుగడా! * అని జులేఖా మారు 

పలిశెను, 

(తగాదా యక్కడ నేయున్నది ” అని రాజకుమూరుండ నెను, 

(ఎందుకు * అని జులేఖా యడిగెను, 

( కారణము లేకపోలేదు. నేను నీవనుకొనునంత 'తెలివిహీనుం 

డనుగాను ” అని రాజకు మారుండ నెను. 

నేను నీతల్గివయస్సుగలదానను, నాయెదుట నీహేయమైన 

దిగంబరులను భోగపుపడుచుల నుంచుకొనుటకు నీకు సిగుజనించుట 

లేదా? నేను "బాదుపా బేగముగా [యొద్దకు నెళ్ళవలసియున్నది. ఆమె 

యొద్దకు వెళ్లుటకు మార్లముచూపుము, నాచేతి వేలియందున్న 

యుంగరమునుజూచితివా ? దానిమో(ద నూర్ణహానుగారి పేరు చెక్క 

బడియున్నది * అని తనచేతినజీపుటుంగరము జులేఖా 'రాజకుమారు 
నకు. జూపెను, 
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ఆయుంగరమునకు మొగల్ కోర్టులోనున్న వారే కాక హిం 

దూ దేశమందలి యొట్టిగొప్పవానై నను దలవంచుకొని లో(బడవలసి 

న బే, అట్టియుంగరముయొక్క_ పిభానమువల్ల జులేఖా రాజకుమా 

రునితో నీపికారమనెను. + నీవు చెప్పుమాటలయందుః దల తోక 

కనుసించదు. నాతోగవాస్య ముగా మాటాడవలసియున్న యెడల నిది 

స్థలముకాని సమయముళశాని కాదు” ఇంతలో రాజకుమారుని కను 

సంజ్ఞవల్ల భోగపుపడు చులు ప్ర)క్కగదిలోనికి వెళ్ళిరి, ఇంతవజుకు జు 

లేఖా గుమ్మముదాటి లోపలికి వెళ్ళ లేదు. ఇప్పుడు గుమ్ముముదాటి 

యక ,_డచేనిలిచి “ రాజకుమారా! నీవేనా ఢిల్లీసింహోసము నెక్క_( 

గోరువా(డన్రు ?’ అని పలిశెను. 

జు లేఖా కూర్చుండియుండ లేదు. గుమ్మమునొ న నేనిలిచి యి 

ట్లు తనలో౭దాను దలపోయసాగను, 

( నన్నిక్కడకుం చెప్పించుటకుం గారణమేమెయుండును ? 

రాజకీయసంబంధములో నితండు నౌపై కు[టయేమైన బన్ని యున్నా. 
వ్ నా 9 అటి 

డా? ఇట్టి ప్రీలోలుండట్టిపని యెన్న (డును 'జేయం-జూలండు ఈపు 

కారమాలోచించి, తరువాత గంభీర మెనస్వరముతో నిట్లనెను. 
రి mn 

: రాజికుమారా ! బాదుపా బేగముగారియొద్ద కు. దో)వజూ 

ఫుము. నేనామెయొడ్దకు వెళ్లుటకు తొందరపడుచున్నాను. 

రాజకుమారుండిట్లు బదులుచెప్పెను. 4 నేను నిన్నిక్కడకుం 

వీలిపించియుండి లేదు, ఇక్క_డ నీరాకకుం గారణ మేదియో తెలిసికొ 

నంగోరి యింతీవటకు సీవ్చ చెప్పుచున్న మాటలన్నియు వినుచున్నా 

ను. బవాశ; యిీిగదిమార్గముతప్ప వేజొకమార్షముగల సతు 

నకు నీవు వెళ్ళగోరుచున్నావు. నీవుతప్ప నింకెవరైన నీసమయమం 
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దీప)కారము నన్నాతంకపర చియుండిన యెడల నట్టివారితల యప్పు 

జ నేలపై'యబడియుండును, 

 మారుతప్ప యింశెవరిట్టిసమయం దీస్థలమున కీవిధముగ 
నన్ను( దెప్పింపసాహాసించెదరు ” ఆని జులేఖా యడిగెను. 

రాజకుమారుండేదో చెప్పబోయెను. కాని యాశ్చర్యముతో 

భయిముతోంగూడిన యన్న్సప్ట మైన యొక మాట వానినోటినుండి వె 

లువడెను___ని శేష. ముంై తెల్లపోయి యాశ్చర్యముతో. జాచు 

చుండెళు._జు లేఖా శేమిజరిగినిది తెలియదు. ఆమెమునస్సాందోళన 

పడుచుం జెను, ప ర్వేషునోటినుండీ యేదో యస్పష్టమెైనమాట విన 

బడెను, అతండాశ్చర్యమునకు లోనై నట్టు కని పెళ్తైును. ఇంతకుతప్ప 

యా మెయేమియు. జూచియుండ లేదు, కనుశ యంతయు గాథాం 

ధ కారమయ్యెను, వమణకాల పము గనువించలేదు. కాని 

జులేఖా యతిధ్రె ర్యస్థు రాలని యు బిమాదము కష్టమువచ్చినప డ్ 

భె ర్యపడునదికాదనియు నిదివరలో నే చెప్పియున్నాము. కొంత సేప 

టికి మనస్సు కుదుపుపరచుకొని చూడగా తాను నిలిచియున్న స్థల 

ము (ఒక రాతిబండ) తోవాటు కిందికి దిగుచున్నట్టు కనుపిం చెను, 

అమె నిలిచియుండలేక కూర్చుండి తాను కూర్చెండియుండెడి రా 

తిని గట్టిగా పట్టుకొనెను. తిరిగి నిలుచుటకు. బ్యయత్నిం చెను కాని 

కనులు తిరుగుటవల్త నిలువలేకపోయెను. తాను 10 సంవత్సరముల 

నుండి బేగమ్ మవాలులోనుండిన నిట్లిద్భశ్యమెన్న(డును జూచియుం 

డలేదు. అప్పుడ త్యాశ్చర్యమగు ననుభవముగలిగను. తాను కను 

ముగా బౌతాళలోకమునకు వెళ్ళుచున్నట్టుండెను. ఇట్టిస్థతియందు 

థె వ్యముగల మనుష్యుండై నను భయమునకులో నై "శేకలు చేయవలసి 

నదే. గాని జులేఖా యట్లుచేయలేదు. ఆ మెయొక్క మనో దార్జ్యము 
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నిశ్చలతే యసమానములు, ఆమెగుండె రాతితోంజేయంబడియుండ 

వచ్చును. ఆమె మనోధెర్యమునువహించి యీపికారము తేలపో 

యసాగను, 6 ఈపఏకారము నన్ను బాధ పెట్టుటకుం గారణ మే సూ! 

నన్ను జంపనుద్దేశము కనుపించదు. ఆయుద్దేశిముండిన నాపనియిది 

వణికే జరిగియుండును. అదిగాక నూర్జహోను నావిషయ మె విశ్వపి 

యత్నేముచేసి నన్ను ఖూనీచేసిన వారిని తేగిన్సు శిశ్సీంచంగలదు. 

నేను పాలు'తాగుపి ల్లినుకొను. నామనస్సు కుదురుపరచుళొ నెదను. 

నేనీమహా ుననుండు పితిరవాస్య ద్వారము, గది మూల యొజింగిన 

దాననని గర్భపడుచుండేడిదానను. ఇప్పుడు నాకాగర్యభంగము గలి 

గినది. నాకు తెలియని యాశ్చర్యములీమహలులో నింకనెన్ని యో 

యున్నవి." 

ఈప) కార మునుకొను చుండ గా. దనచుట్టు చీశటియధికవ 

య్యెను. తాను చుట్టునీరుండెడి యొక తేమపదేశముగుండ వెళ్లు 

చున్నట్టు తనకు(దోంచెను. ఆమెనోటినుండి మాటరాలేదు. చుట్టు 

నుండు మురికియొక్క_ చె త్రయొక్కదు ఛ్యాసన ఘాణరంధములను 

చాధించుచుండెను. ఆహో |! వైభాగమందు విలాసములకు పుక్ష్నిగు 

రాజకుమా'ని మందిరము, చారి దిగువభాౌగమున రొచ్చు, కుళ్ళు, 

మురికితోనిట్టిస్ట స్థలము ! ఎట్టి తారతమ్యము. ఆమె భూగర్భములోనికి 

వెళ్లుచున్న టామెకు, దోనె చెను. ఇప్పుడు తిరిగి మనస్సునకు. గొంత 
యాందోళనకలిగెను. గమ్యస్థానము తెలియదు. ఎట్లుతీసుకొనిపోం 
బడుచున్న దియు( దెలియదు. భూమికిందకు గ్గ నుముగందీసి కొని నిపోం 

బడుచున్నట్టుమాత్రము తోచెను. ఇట్టిచావు చచ్చుటకంక చేత 
నున్న వుంగరమందలి వజిపుపొడిమిశంగి చచ్చిన బాగుండునని 
జులేభా యనుకొనెను. కాని తిరిగి మనస్సు కుదురుపరచుకొని ౧ 

ప్ర కరొారమూహింపసాగిను. 
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“అహో! అత్మవాత్య మహాపాతకము. అదిగాక నేుదలచు 

కొనిన కార్యమింకను కొనసాగలేదు. పఏత్యప కారము చేయవ లెనను 

కళకు మనస్సున బాధించుచున్న ది. నాకత్ తీరనిది యాళ్ముహత్యయా! 

అనేకసంవత్సరములనుండి పోవింపంబడుచున్నకతు తీరకుండ నాత్మ 

వాళ్యయా ! అంతముభూడవలసిన దే ” అని యూహీంచి _ధెర్యము 

వహించి రాతిని గట్టిగాయిట్టుకొనికూర్చుం డెను. మనస్సు కుదుకుపర 

చుకొని విచారించగా తోను కిందకుదిగుచున్న ట్టు కనుపించలేదు. 

ఎందుకనగా తిన్నంగా కందకుదిగునెడల నీసరికి పాతాళలోకమున 

కుం జేరియుండవచ్చును ఏదో రహస్య మైనట్టియు, నాక్చర్యకర మై 

నట్టియు యంత్ఫేసహాయమువల్ల నామె రాజభవనముయొక్క కంది 

భాగమునకు దీసికొనిపోబడుచుండెను. వపికారమెవరివల్త నిట్లు 

జరుగుచున్నది తెలియలేదు. ఆహో ! ఎట్టి యాశ్చర మైనయంత్రము 

లేర్చాటుచేయంబజెనో ! అఠాత్తుగా నామె చీకంటినుండి వెలుతురు 

కుం చేయబడెను, 

౨౫౨ వ (పక రణను, 

00 SHE Sia 

కటికచీకటినుండి వెలుతురులోనికి వచ్చుటవల్లం గనులుమిరు 

మిట్లుకొనసా7ను. థొంత'సేపటివజకు భయసంభిమములతో. గొ 

య్య బారియుండెను, తా నేపి కారమక్కడకం దీసికొని రా-బడీనది 

యు. బెలియక్ నాశ్చర్యపడుచుం డెను, అక్కడ నిశ్శబ్దముగానుండెను. 

పురుగులధ్వనిమైన వినంబడుటలేదు, ఫొంత' సేపటికి మనస్సుకుదురుప 

రచుకొని యిటునటుచూూఃడ గా దానొళ విశాల వైన గదిలోనుండెను 
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ఆగదిలో విలాసార్థముపయోగపడు సొమగి9యేమియునులేదు. గది 

మధ్యభాగమందొక యి త్రీడిదీపము వేలాండగట్టంుడియుం డెను. 

దాని వెలుతురువల్ల గదియంతయు. బ్రకాశమూానముగనుండెను, 

ఆలోచించిదూండగా నామందిర ముక మనీదువలెం గానుపించెను, 

సాధారణముగా మసీదులలో రాతి) వేళలట్లి దీపములు 'వెలిగింపంబ 

దును, కాని యామనీదు నిదివరలో నామె చూచియుండలేదు. అది 

'రాజమందిరమునకు వెలుపల కోట లోపలనున్నది లేక కొటనోడ 

బయటనున్నది. యామెకు బోధపడలేదు. జులేఖా భయమువల్ల నా 

నృర్యమువనుం గొయ్య బా) (స్రీ స్వభావజనిత 'ఖ్రయమునకు లోన 

య్యెను. తేన పూర్వజీవితేము జ్ఞ ప్పికివచ్చి కన్నులవెంట సీరు'కారసా 

గను. తిరిగి మనస్సు కుదురుపర చుకొని ధైర్యము తెచ్చుకొని "తాను 

న్నగది పరీశ్నీంపంజొ చ్చెను. అది రాతితోంగట్టంయడియు. డెను. రాక 

పోళలభొకచ్యారమును గాలికి రెండుకిటికీలును గలిగియుండెను.. గది 

వస్తుళూన్యముగానుండెను. తానక్కడి కేపిశారము తీసికొని రాయబడి 

నదో తెలిసొనవలయునని గది పరీశ్నీంచెకు. ఆ(పకారము పరీవ్సీ౦ 

చుచుండంగా గదితలుపు నెమ్మదిగా 'తెరువంబడెను, ఒక పురుషుడు 

లోనం బివేశించెను, వానినిజూచి తన శకేదై నయపాయము తటస్థిం 

చునేమోయని యూహించి తన కుడిచేయి హృదయమునందుంచి 

యందుండు పదునగుక త్తిని చెతితో గట్టిగాపట్టుకొని యవసర మైన 

భె టకుందీయుటకు సిస్మముగనుం డెను. రరవాత పంపు (శ 

దగా sles అతండుపొడవరి, గంభీర భావముగల వాడు, 

అ తెల్లగడ్డము నాభినజుకు వేలాడుచుండెను. ఒక తెల్లీటిబురకా 

మెడనుండి కాళ్ళ వజకుం గప్పంబడియు౦ డెను. మెడయంద నేక విధము 

ల పూసలదండలుండెను, ఫక్తీరుల చేత్రియందుండునట్టి యొక చిన్న కల 
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వానిచేతియందుండెను. వాని 'వేషమునుబట్టి యతండొక ముసలిఫకీ 

రుగా జులేఖా తలంచెను, మనస్సునందలిభయనుపోయి. యశేనియం 

దు గారవభావము కలిగను. జులేఖా తొనాయుధములవలనం గాపా 

డుకొన6 (బయత్నించుచున్నదని యానూతవ్య క్రి 1హించి నవ్వుచు 

నామెతో నిట్లనెను. + నర్చసుందరీ ! నీవెప్పుడు నీతోం గత్తియు ని 

వమును నుంచుకొనెదవని నాకుంబెలియును. తీనపూర్యపువేరు వినిన 

తోడనే జులేఖా యాశ్చర్యముతో నోటమాటలేక నిశ్చేషురాలై 

యుండెను, మొగలాయిద ర్బారులో. బాదము పెట్టినది మొద లన 

గా తాను మహమ్ముదీయమతము న్వీకరించినది మొదలు తీన్నె వరు 

ను ఛాతపేరుతోం విలిచియుండ లేదు. సర్బసుందరి చాలకాలముకిిం 

దటనే వంగచేశమునం దొకగామములో. జనిపోయియుండెను. 

ఇప్పుడీ నూతీనపురుషు డెజిగిన వానివలె బాత శేరుతోం విలిచినందు 

న కాశ్చర్యముగలిగి యతనిముఖమువంకం చేరిపారంజూచెను. బేగ 

మువువాలులోంగలుగు నుపదవములనుండి తేప్పించుకొనుట కాయు 

ధములు దగ్గరనుండవలనీన దే. ఆత శ్రహత్య చేసికొనవలసియున్న యొ 

డల విషముకు శత్రువులు మోందంబడునప్పుడు వారినిపొడుచుటకు 

గ త్తియు నుపయోగపడును. నామాట నిజమేనా ?” అని ఫరీరడిగె 

ను, ఇంతలో జులేఖా తనమనస్సు కుదురుపరచుకొని యిట్లనెను. 

(నేను సర్బసుందరిని కాను, చక 9వ _ర్రినియగు నూగ్జహోనుగారికి. జెలి 

క త్రేనగు బండిజు లేఖాను.”* 

' నీపాతకధయంతీయు నొకు(చెలియును ” అని ఫకీర నెను. 

 లెలిసియుండవచ్చును. శాని సర్బసుందరి చాలాకాలము 

కండనే చనిపోయినది. మియెదుట కనబడు స్రీ మహన్ముదీయ 

మశీము స్వీకరించినబందీ జులేఖా ’ అని జులేఖా బదులుచెప్పెను. 
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ఫకీరామెహృదయము పరీవ్నీంపంనోరి యామెవంకం దచేక 

దృన్ఫీతోంజూచి + నీవుచెక్పినమాట నిజమేనా ? * అని యడిగెను. 

తప్పకుండ నిజమేయని జులేఖా బదులు చెప్పెను. ఫకీరు కొంత నేపటి 

వణకు మాటాడలేదు. అతః డామెమనస్సునందుండు నూహలు గ) 

హించవలెనని యా'మెవంఠక "ెప్పవాల్సకం జూచుచుండెను, తీరు 

వాత కొంత సేపటికిట్ల నెను + కాదు. నీవుచెప్పునది నిజముకాదు. సీ 

వింకను బరద్యాను దేశమందలి యొకగామములోం 'బెంపంబడిన సర్భ 

సుందరివే.” జులేఖా ఫోపదృన్టీతో నిట్లనెను, 

(అయ్యా ! మోశెవ్వరో నాకుందెలియదు. కాని మి వేష 

మునుబట్టి మూడంగా నొళఫశీరువలెం గాన్సించుచున్నారు. మోయునే 

శ మెట్టిదెన నివిషయములో మోయొక్క_నడత బాగు గనుపిం 

చుటలేదు. మిరు నన్నీరీతిగా నిక్క_డి శెత్తుకొనివచ్చుటకుం గారణ 

మేదియ యది యెట్టినడనడికయో సమర్థించుకొనంగలరా ? ఫకీ 

రు నెమ్ముదొగా నిట్లు జ'బొబు చెప్పెను, + ముఖ్యమైన రాజకీయప్యవహో 

రములు కొన్ని జరుపుకొనవలనసినప్పుడు కుయు క్రులనుబన్ని అముము 

లు పెట్టవలసివచ్చును,. కాని మనము ముఖ్యముగా గ మనించవ౧ంసిన 

ప్న్రి యేహునయగా వాలమందికీ వముంచిచేయవలెను ” జులేఖాముఖము 

కోపమువళ్ల నెట్టించాజెను. ఆమె కోపముతో నీవు 'రేపు బాదు 
పూబేగము వారియెదుట రప్పింప(బడి యా మెవలన కఠినీక్ను పొం 

ద(గలవు ” అనెను, 

: నీవు నేను చెప్పునదంతేయు వినినపిన్నుట నాసంగతు లెక్క 

డను జెప్పవని నానమ్మిక * అని ఫకీరనెను, 

(ఇటువంటి కూరకృత్యములు నూర్గహాను రాణీగారినుండి ర 

హస్యముగ నుంచెదనని నీవ్రు తలంచుచుంటివా ?* అని జులేఖా 
యడి7ను, 
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“ తప్పక నీవేమియు బైటపెట్టపని నేను నమ్మకముగ జెప్పం 

గలను ’ అని ముసలిఫకీరు జబాబుచెప్పెను, 

జులేఖా యాశ్చర్యముతో (ఏమి ! మోరు పితినిషయము 

నిశ్చయము జెప్పుచున్నా శే! ' అనెను, 

అప్పుడు ఫకీరు జులేఖాతో నేను నీతో నొక ముఖ్యమైన 

విషయము మాటాడనలసియున్నది. దయచేసి కూర్చుండుము” అని 

పలికెను, 

జులేఖా కక్కడనుండుట శంతమాత్ళోము నివ్షములేదు. కాని 

సీసంగతియొక్కలోతు కనుగొనందలంచి కూర్చుండెను. అప్పుడు సకీ 

రు (నేను నీతో చెప్పుసంగతు లెవరికై నను చెలిసినయెడల యపా 

యముకలుగును ” అనిచెప్పెను. 4 ఎందువల్ల ? మీశెవరో దయచేసి 

చెప్పుడు? అని జులేఖా యడిగెను. 4 నీవావిషయమై యాదుర్జాపడ 

వలదు, నీకాసంగతి కిమశః దనంతేటనదియే తెలియగలదు” అని 

ఫకీరనెను. + పళ్వేషురాకొమరునకు నేనిక్కడికి వచ్చినసంగతి "తెలి 

యుననుకొందును * అని జులేఖా యడిగను, 

అవును, కాని యతండీసంగతి తనతలపోయిన నితరులతోం 

జెప్ప(డు. గనుక నితరులశెవరికిని యీసంగతి తెలియకుండ నుంచ 

వలెనని నాయుద్దేశము ” అని ఫకీరు బదులుచెప్పెను, 

ః దిగంబరులై న యాదుష్టవారవనితలు నేనిక్కడికివచ్చుట 

చూచియుందురని నానమ్మకము. వారినోళ్లు మో రెట్లుకట్టంగలరు | 
అని జులేఖా యడిగెను. + అవివయచమె తగనేర్చాటుచేసెదను అని 

ఫకీరు జచాబు చెప్పెను, 

( విచిత)మైనవిధమున రహస్యసంభామణకొట కై నన్నిట్లు 

రవ్పించుటయందు మోయు దేశ మేమి ? ” అని జులేఖా యడిగెను, 
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 నీవంతయు దెలిసి సికనెదవ్రు. మనము సంభావణ పరం 

ఛింతము * అని ఫకీర నెను. 

జులేఖా కోపముతో 4 నేను మావల్ల నిన్నికష్టములు నిబ్బం 

దులుపొంది మోరుచెప్పునది యీదియో మ 

వ్మి చెప్పందలంచుకొంటిరో త్విరగాం జెప్పి నన్ను విడిచి? పెట్టుండు ” 

అనెను, 

ఫకీరు నవ్వుచు 4 నీవ నిజముగ నాడుసింవామువలె నున్నా 

వు---నీవు, నూర్జహోన్యు విరాయిద్దరిలో నెవరు. యెక్కు-వశక్తిగల వా 

రో చెప్పుము” అని యడిగను. జులేఖా కోపముతో నింకపరిహాస 

ముకట్టి పెట్టి సంగతిచెప్తుమని కోరెను, ఫకీరు నెమ్మదిగా (నీవు వే 

రునకు జులేఖాబందీవిగాని నిజముగ పాత సర్బసుందరివే " అనెను, 

జులేఖా మిక్కుటమెనథోపములో 4 నన్నీపికార 'మెందులకు బాధ 

పెట్టుచున్నారు. ఉిరిసినపుండ్లమింద నుప్పురాయుచున్నా శే, నేను 

మీకెన్న(డు నపకారము వేసియుండ లేదు. నొశీపికారము మనో 
వ్యధ నెందుకు. గలిగించెదరు ? " అనెను. 

అప్పుడు ఫకీరు స్టిరమైనస్వరముతో 4 నాకు నిన్ను బాధ పెట్ట 

నుద్దశము లేదు, సీయొక్క-పూర్య చరిత నీవు మరచియుండ లేదని చె 

ప్పుటకై యిట్లంటిని. సీవిప్పుడు పేరుకు జులేఖాయెనను నిజముగ 

పాత సర్బసుందరివియే ! ” అనెను, 

జులేఖా యేదో యన(బోమెను. కొని ఫకీరుమాటకడ్డము 

వచ్చి యిట్లనెను, (కొంచెముసేపోపికగలిగి నేను చెప్పునది వినుము. 

జులేఖా ! నీవ పదిసంవత్సరములనుండి ప గతీర్చుకొనవలెనని గట్టిపట్లు 
దలతో విశ్వపియత్న ములు చేయుచున్నావు, నీపో)ద్బలము, అలో 

చన లేనిధి. షర్ ఆఫ్ గన్ ఆపు కారము చంపంబడియు9డండుం 
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: అయ్యా 1 మోకు నాపురాతనగాధ 'బౌగుగ తెలిసిట్టు కన 

బడు చున్న ది. అపరమదుర్మార్లుఃడు నాభ_ర్తనుచంపి నన్ను నాస్వా 

మినుండి యెడభాపి తురకమళతము నాకిప్పించి తనభార్యయొన్ధ దాసి 

గానుంచినాండు. ఆహా ! నాచిన్ని కుమా రె యేమైనదో నాకుంబెలి 

యదుగదడా ! నాముసలిమోవమగారు సిగ్గవల్త నభిమోనమువల్లను 

చేశమువిడిచి విదేశములపాలయ్యిను. ఇదియంతయు నాదో ర్మార్సని 

శారణమువల్ల నేగలిగను. అట్రిదు ర్మార్గనిమరణమునకు నేనొక కారణ 

భూతురాలనగుట యాశ్చర్యవూ ! అందువల్ల దుర్మార్గురాలనా ! శ 

అని జులేఖా యడిగెను, 

కాదు. నీచర్యమంచి చే. ఎంతచేసికొనెనో యం౧తయనుభ 

వించినా(డు. కాని నేను చెప్పందలందుకొనినది యేటునంగా | నీమన 

స్సునందు నీకార్యమింకను ఇాంతిపడలేదు ” అని ఫకీరు జబౌబు 

చెప్పెను, 

(అయ్యా! మీరు గొప్పభ్యమలోనున్నారని నామనవిః 

నేను నాపూర్వ చరితి నామనన్సునుండి తుడిచి వేసికొంటిని. నూర్షవో 

నుగారిదయవల్ల నాకు చబేముమువాలులో? బలుకుబడిగలదు. ఆమె 

నన్ను 6 దనసోదరివలె. జూచుకొనుచున్నది. నాశేమియును గొజంత 

లేదు, నేను బేగమ్మువాల్ లో నెవరికిని చాధకలుంగ జేసియుండ లేదు.” 

అని జులేఖా యనెను, 

: నీవెవరికిని యపశకారముచేసినావని నేను చెప్పుట లేదు, బేగ 

ముమహలులో నందణు నిన్ను గౌరవించెదరు. నూర్జహోనుకంటు నీవే 

యెక్కువయధికారము గలిగియున్నావు. నీవు సామాన్య ్ర్రీలతోం 

బోల్ప(దగవు, నీమనస్సులో గొప్పగొప్ప యుగ్హేశములున్నవి * అని 

ఫకీరనెను. 
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( మోవచెప్పుచున్నది నాకు బోధపడుటలేదు.” అనిజులేఖా 

బదులు చెప్పెను, | 

( అంతయు. జెప్పెదను, సావధానముగ వినుము, హిందూ 

చజేశమందీతురక రాజ్యముమార్చి హిందూ రాజ్యము స్థాపించనుద్దేశిం 

చియున్నా వు. ఇందుకొజుకై కొ) త్తవేషముధరించి పదిసంవత్నేరము 

లనుండి శక్తికొలది పయత్నములు చేయుచున్నావు. నూర్గహోనును 

బెకిం బ్రమించుచుందువ్రు గాని మనస్పునందా మెను నాశనముచేయు 

నుర్రేశముగలదు, నీయొక్క ముఖ్యోద్దేశము మొగలాయి రాజ్యము 

నాళనముచేసి హిందూ రాజ్యము స్థావించుటయే. నర్భసుండరీ ! 'నేశు 

చెప్పునది నిజమేనా ? * అని ఫకీరడిగెను. 

కుణమాత్రము జులేఖాముఖము తెల్లబారెను. ఉత్తరతీణ 

మున నవ్వుచు నిట్లనెను. + ఓపవితిమైన ఫకీరుండా ! ఏమి ! మోరు 

కలువరించుచుంటిరా ? లేక సంధియె త్తినదా ? మిరు'చెప్పు పెద్దసం 

గతులు నాచిన్న మెదడు గహింసంజూలకున్నది. నేనొక యమాయ 

కురాలనగు దానిని, నూర్ణహోను చక్రవర్తిని నన్నుదయతోో( జూచు 

చుండుననుమాట సత్యము, నాపూర్వపువృ తౌంతమంతీయు నాజీవిత 

మునుండి తుడిచివేసిలినని నిదివజి శే చెప్పియున్నాను. మీరొక 

వీచ్చివానివలె మాటాడుచున్నారని చెప్పుటకు సాహసించుచున్నా 

ను. దయచేసి నన్ను తీమింపుండుో 

ఫకీరు జులేఖాను ద దేళదృస్టీతోంజూచి యిట్లనెను, 4 హిం 

దూచేశమందు వంగ జేశీయుల తెలివి క్రేటలు చాలయుత్కల్చష్ట మైనవి. 

సీవు వంగ జేశీయురాలవు. నీ తెలివియొద్ద నూర్జవోను 'దెలివి తేటలు 

సూర్యునియెదుట దీపమువంటివి.” 
యుయాలప్రయస్తప్రలత్తంయి.. 
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(నాతో వ్యగ్గప)సంగ మెందులకు ? చాదుపూబేగముగారు 

నాళొబకు వెదకుచుందురు * అని జులేఖా యనెను. 

అందుకు ఫకీరు ("బాదుషా బేగమునకీ రాలీ) సీవిషయమై ద 

ర్యాప్తు చేయుటకు సావకాశముండదు, చకవ _ర్రీగారీ రాతి) యామె 

తోగడపెదరు అని ఫకీరు బదులువెప్పెను. 

జు లేఖా యాశ్చర్యముతో “ఏమి! మిరు దర్చారుసంగతు 

లన్నియు. దెలిసినవారివలె. గనువించుచున్నారు. జనానాసంగతులు 

నాకంటె మాకే యెక్కువ తేలిసినట్లున్న చే !” అనెను. 

ఫరీరునవ్వుచు నిట్లనెను. నీవు నీమనస్సువివి సంచేహించక 

నాతోమాటాడిన నాకును నీకును నుపయోగకరముగనుండును.” 

+ నేను మోకుమనస్సువిప్సి చెప్పవలసినసంగతి యేమున్నది ! 

నేను బేగముమహాలులో నొకదాసిని, రాణీగారదయకు. బాతు)రా 

లను. ఇంతకంశు రాజకీయన్యవ హారములలో నొ కేమియు సంబంధ 

ములేదు ’ అని జులేఖా చెప్పెను, 

( సంబంధమున్నది. లేనియెడల నీపికారము నిన్నిక్కడకు 

రప్పింపనవసరములేదు. సరే. నీవు నీమునస్సులోనున్న సంగ తులు చె 

ప్పందలంచుకొనలేదు గనుక నావిషయము మనము విడిచి పెట్టుదము. 

కాని నీవిషయమై కొన్ని పశ్నలడుగవలసియున్నది' అని ఫకీర నెను, 

($ అడగవచ్చును ” అని జులేఖా బదులు చెప్పను, 

అష్పుడిద్దజీకిని యీాదిగువనంభాషణ జరిగను, 

: నీకుమా విషయమై యామె యెక్కడనున్నదో నీశేమై 
నం చెలియునా ? 
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( నాకుందెలియదు, ఆమె యెక్కడనై న బృకికియున్నను నా 

కుం జచ్చినదానితో నే సమానము.” 

4, అయితే యిపుడాగాలో లేదా?’ 

( నాశేమియును 'దెలియదు, మికు కొంత తెలిసినట్లు మా 

ట్లాడుచున్నా శే!’ 

( సీవావిల్ల విషయ మె ద ర్యాపు చేయవా q? 

* చేయను నేను పీస్తుతము వమూమతమునుండి బహిపష్క-రిం 

పంబడి మొగలాయిజనొనాయందు దాసీగానున్నాను, న్'విల్ల బితి 

కియున్నను నాముఖమా మెశెట్లు కనుపరచంగలను 2’ 

. నీమామగానెక్క.డ తికుగుచున్న దియు నీకుంబెలియునా? ” 

: తెలియదు. జనులు చెప్పుళొోనువాడుక నమ్మేయడల నా 

యన నాకుమా గెతో గంగానదిలో మునిగియుండును. 

ఆసంగతి నీవు మనస్పూర్తిగా నమ్మునువా ? ” 

శ నమ్మెడను. కాని అయ్యా ! వ్రటువంటి యనవసరపీశ్నల 

తో నన్నెందులకు బాధ పిశ్లైదరు.? ’ 

ఢిల్లీలోజరుగు చున్న హత్యలవీషయమైగాని యాకళేబరము 

లవిమయమైగాని సీశేమైనం 'దెలియునా ? 

జులేఖా కోపముతో , మోరు' నన్ను హంతకురాలిగ నిరూ 

వీంచుచున్నారా ?” 

. పశ్తేపూరుసికి) సంగతులవిమయమై నిజస్థితిచెప్పంగల వా! ' 
ః చెప్పలేను. ఆనంగతులు నాశెట్లు తెలియును ? ” 

(అయి తే ఖరుము రాకొమరుండె కడ దాగియున్న ది చెప్పుము” 

( తుమించండి, మోపీచ్చికూత లకు నేను జబౌబు చెప్పదలం 

చుకొన లేదు.” 
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. కూరగాయలమ్మునది, ముసలివిచ్చి స్రీ; సన్యాసి, మాలవీ 

పిశెవరో సీకుదెలియునా ? ” 

ః చెప్పలేను. చెప్పలేను. ఓీభగవంతుండా ! యీపి కారము 

నన్నెందుకు బాధ పెక్పైదవు ! ” 

“అయితే నేను చెస్పినదంతయు నబన్ధమా ? ” 

6 అబద్ధమో, నిజమో. ఆసంగతు లేమియు నాకుందెలియనవు' 

:సేే. గాని సర్బసుందరీ | నీమనస్సులోనున్న నంగతి నాకు 

జెప్పిన బాగుండును. నీయు ద్లేశమునకు నేను సహాయముచేయంగలను. 

నీసంగతి నోతోంజెప్పకుండుట మంచిపని కాదు. 

(అయ్యా ! మిరు చాలపొరపడుచున్నారు. నాశేళోరీక 

యునులేదు. అట్లిదియున్న యెడల మోరడుగకుండగనే మీవంటి గొ 

ప్పవారితో మనవిచేసికొని ధన్యురాలనై యుందును.” 

: తిరిగి యాలో చింపుము, నీమనస్సునందలి రహస్యము నా 

తోంజెప్పిన నీకు నావలన మంచి గలుగ గలదు.” 

జులేఖా కోపముతో , మాకమంచి నాకవసరములేదు. నన్ను 

'వెళ్ళనిము a” 

 అప్టైనసరే, సీయిష్టమువచ్చినట్లు సీవ్రు వెళ్ళవచ్చును. 

(దయచేసి నేను బైటకు వెళ్లుటకుం దోంవకనపరపుము.' 

+ అదిగో, దారము కనుఫించుచున్నది. ఈసంగతి నితరు 

లకు దెలియ? జెప్పుటవిషయములో నాలో చించిచేయుము.” 

: తప్పక, నశ్లచేసెదను, దానిప్రతిఫలము త్వరలోనే మిరు 

పొందగలరు.” 

ఫకీరు నవ్వుచు 4 నీవు విశ్వపియత్నముచేసినను, నేనెవరి 

నో యెక్కడనుందునో గనుంగొనంజూలవు, పశ్వేషువివషయ మై నీవు 
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గుట్టు బయలుపరచునెడల నీశేయపకారము కలుగగలధుి అనెను, 

ఈపికారమునెప్సీ ఫకీరు ద్యారమునుచూపి 6 ఇంక వెళ్ళవచ్చును ” 

అనెను. 

జులేఖా యామార్ష మెక్క-డికి వెళ్లునని యడిగెను. 

6 వెళ్లిన నీవే తెలిసికొనలవ్రు. కాని తిరిగి చెప్పుచున్నాను, 

నీమనస్సులోనున్న రహస్యము నాతోం జెప్పిన నీకు భబాలయుప కారము 

నావల్ల  గలుగంగలదు ” అని ఫకీరనెను, 

జులేఖా శెంకుమూండడుగులు ముందుకు వేసి తిశిగి ఫకీరునొ 

ద్ద కువచ్చి (అయ్యా ! మారు నానిషయమై చాల దుగభిపా)యము 

లోనున్నారు. ఐనను మిమ్ములను నేను స్నేహితునిగా నెంచుకొనవ 

లెనో, లేగ శత్రువుగా నెంచుకొనవలెనో దయచేసి చెప్పుము” అని 

యడిగెను. 

( సీయిష్టమువచ్చినట్లు తేలంచుకొనవ లెను, అదియంతయు నీ 

నడతమిందనే యూధారసడియుండును అని ఫకీరు బదులు చెప్పెను, 

+ మొావిషయ మై కొంచెము తెలిసికొనవలసినయవసరము గ 

నుక మోనెవరో తవ్పీలుగాం జెచ్పెదరా ? అని జులేఖా యడిగను 

చేను సామాన్యవు ఫకీరును * అని ముసలివా(డు బదులు 

ప్పెను. 

4 నేను రాణిగారి దాసినియెట్లో యేనా ?' అని జు లేఖా 

యడిగను, 

‘ కొంతవటక ట్టి దే, నాకు మహమ్మదీయులయందు వేము 

హిందువ్రులయందయిష్టత లేదు, ఇంక నీవువెళ్ల వచ్చును ” అని ఫకీ 
రనెను. 

( ఈమార్గము రాజభవనమునకు దీసిగొని వెళ్ళి వికుచునా?” 

అని జులేఖా యడిగను, 
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* వెల్లిచూడును ” అని ఫకిరు బదులుచెప్పెను. 

+. మనము తిరిగి యెన్నడైనం గలిసికొనెదమా ?” అని జు 

లేఖా యడిగెను. 

“ అవసరమైనయెడల కలిసికొనుటకు నేర్పాటుచేసి కొనవ 

చ్చును. ఇంక నాలస్యము చేయక వెళ్లవచ్చును ” అని ఫకీరు చెక్చాను. 

జు లేఖా ద్యారముగుంజా బయటకు వచ్చెను, అళాత్తుగా తన 

వెనుక నొకధ్వని వినుపించెను, ఆశ్చర్యముతో 'వెనుకకుంజూడంగా 

ద్వారము కనువీించలేదు. ఒక పెద్ద రాతినోడయుండెను. దానిలో 

ద్య్వారముండినగుర్తుకూడ లేదు. తానక్కడి శేపికారమువచ్చినది 

కూడ తెలియుటలేదు. తానప్పుడొకచిన్నగదిలో నిలిచియున్నట్టా 

మె తెేలిసికొనెను. తనయెదుట మెట్టుకనువించెను పై యంతేస్థులో 

నున్న దీపముయొక్క కాంతి క్రిందకుంగనుపించుచుండెకు. ఆగదియం 

దు గుమ్ముమేమియు( గనుపించ లేదు. ఆమెట్టమో(దుగ పై కెక్కగా 

నొక యందమెనమనీదులో నున్నట్లామెకు న్ఫురించెను. అందులో 

న నేకిశాఖలుగల యొక పెద్దలాంశేకు వేలాడుచుండెను, ఆకాంతి 

వల్ల గదియంతయు. బ్ర) కాళించుచుండెను. అ లెల్ల శాయికట్టడము 

తప్పీలుగాపరీశ్నీంచగా తానా గాకోటలోనుండు ప్రసిద్ధి కెక్కిన మోతీ 

మసీదులో నున్నట్లు నిశ్చయించుకొనెను. ఈమసీదాదినములలో 

ఖాన్ నుసీవని వీలువంబడుచుండెను. జహంగీరుకుమారు(డై న పాజ 

పోను దానిపేరు మోతీమనీదుగామాన్ప్చెను. ఈమసీదు చకినర్హి 

రాణ్కి చకవ_ర్డికుమారులయొక్క యుపయోగమునిమి త్తము కొట్టం 

బడినది. దానియొక్కయంద మిపష్పటీవజకుం జెక్కు-చెదరక ననేక 

మంది థాతిస్తుల నాకర్షించుచున్నది, ఈమనీదు రాజభవన 

వమునకుబై ట కట్టంబడియున్నది. రాజభవనమునుండి దీనిలోనికి 
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నేలసొరంగముగుండ తోగవయున్న సంగతి జులేఖాకుం 'దెలియదు, 

ప్వేషు రాజకుమారునికికూడ తెలియదు, ఎందువ లననయణా నాసం 

గతి యతనికి తెలిసియుండిన జులేఖా కొందికిపోవునప్పు డాశ్చర్యపడి 

యుండడు, 

జులేఖా యట్టి రాతిసమయమం దామనీదులో మనుష్యులెవ 

రునులేనందున కాశ్చర్యపడ లేదు. అప్పుడక్కడ తానునిలిచి యా 

లోచించుట యననవసరవుని యూహించి జులేఖా తొందరగ మసీదు 

బయటకువచె,ను. వచ్చుసరిశీనా మెక గనుపించినద్భశ్వేమునకా మె 

యాశ్చర్యనిమగ్న యొ ని శ్చేష్ణురాలయ్యెను. తానెవరితో నింతవజకు 

మాటాడియుండెనో యాదుస్తు లావేవముగల ఫకిశే తనముందర 

కొలందిదూదములో వెళ్ళుచుండేను. వఏీసియుదోచక జులేఖా తన 

లోందానిట్టు తలపోయసాగను. 

వ్మి ! ఈఫకీగును నేను మనీదులోవిడిచి ముందువచ్చితినే, 

అతడు నాతోరాలేదు. నావెనుక మెట్లమోందుగా నాతోనచ్చినను 

నాకుందెలియకుండునా ? నావెనుక బయలు బేరి యలేడీప్రి కారము 

ముం జెట్టువచ్చును ? పొరపడుటకు ఏలులేబే ! అవేదుస్తులు! అచే 

మనిషీ ! ఛాలయాశ్చిర్యముగానున్న చే ! ఆమసీదునుండి బయటకు 

వేరే యింకొకరహస్యమాగర్గ ముండియుండును, ఇన్నిసంనత్సేగముల 

నుండి నేనిక్కడ నివసించుచున్న నీరహాస్యమాగ్షములు నాకు. డెలి 

యలేదు. కానిమ్ము. ఈఫకీరెక్కడకు వెళ్లునో చూచెదనుగాక.” 

ఈపకారము నిశ్చయించుకొని వానివెంట కొలందిదూరము 

నం దోందరగ జులేఖా నడువసాగును. ఫకీరు తొందరగ రాజభవన 

నువై ఫునకు నడుచుచుండెకు, 6 ఏమి ! యోఫకీరు రాజభవనమున 

కువెళ్లుట యాశ్చర్యముగానున్నది ! ఇతండెవండై యుండవచ్చును ? 
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ఎవరీయొద్దకు 'వెళ్లుచున్నాండు ) ఈరహాస్యసనూ వేశమునకు. గార 

ణమేమి” అనితనలోందాన నుకోనుచు ఫరీరునందుదృష్టీయుంచి నడు 

చుచుండెను. 

అశాత్తుగా నామె శిలావిగగివామువ లె కదలక నోటమాట 

లేక నిలువంబడియుండెను. విడుగువల్లను 'దెబ్బతినిన దానివలె, నిరీన 

ప్రతిమవిధమునం దెల్లబోయి చూచుచుండెను. 

౨౪ వ (సకరణము. 

ఉ--కాక తా 

ఆఫకీరు రాజభవనముయొక్క సిహద్యారమునేశెను, తగ్గ ణ 

మేయక్కడ పహారాయుండుసి పాయిలండజు లేచి చకవ ర్తీకి చేయ 

దగ్గమర్యాద చెసిరి, వారుచేసినమ ర్యాద చక)వ రికితప్ప నిం'కెవరికిని 

చేయరు. రొజకుమారులక (గూడ నట్టిమ ర్యాద చేయుట యలనాటు 

లేదు. అదిచూచి జులేఖా విసయభయములతో శిలావిగవాము 

వలె నిలువంబజెను, కొంచెము శెలివివచ్చినతరు వాత తనలో. దాని 

ట్రనుళోొనెను, 

(ఏమి ! ఇతడు చకివర్హియా ! ముసలిఫకీరువేషముతో 

నింతవజకు నాతో సంభావీంఛినయతే(డు చకివర్త్హియా ! అసంభ 

వము, నేను చకివర్తిని యనేకసార్లు వివిధ మగుదుష్తులతో నుండ గా. 

జూచియుంటినే ! చకవ ర్రియైన నేను గుర్రింపంాలకుందునా ? 

అతే(డు చకివ ర్తికాడు, కొనియెడల చక్ళవ ర్తీకి నివ్వంబడుమర్యాద 

సిపాయిలితనికెందుల కిచ్చియున్నారు ?” 
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ఈప') కారము వితర్మి౦చుకొనుచు భయమునకులోనై శరీ 

రమంతయు(గంపింప నేదియో యాలోచించుచుండెను, ఇంతలో నా 

ఫకీరువేషగాందు రాజభవనములోనికి వెళ్ళిపోయెను. జలేఖామనస్పు 

కుదురుపర చుకొని _భెర్యమువహించి రాజభనన ద్వారమునొద్దకు వ 

ఇచ్చెను, భవనద్యారమునందలి నగారా మోగిగనారంభించెను, దాని 

నిబట్టి యప్పుడర్ధరాతిమించినదని యామెగిహించెను. ఫకీరు లో 

నికివెళ్లినతోడనే సిపాయిలు తిరిగి వారివారిగంములలో గూర్చుం 

డియు( బరుండీయు. దొర్లుచు, సంగీతముపొడుచు. గాలముగడుపు 

చుండిరి, జు లేఖా , ద్వారమునొద్దకువచ్చి తో వనీయవలసినదిగా ధో 

"రను, ఆమెముఖముందు బుర కౌయుండుటవల్ల సా మెను సిపాయిలు 

గు _ర్లింప(జాలక వీవీ సా హేబ్ యిట్టి రాల సమయమందు లోనికింబో 

నిచ్చుటకు హుకుము లేదు. ఈ రాజి) వేళ నెవరికొటకై బయటకువె 

ళ్ళితివ్ మాకుందెలియదు. ఈరాత్రి బయటనే యుండ వలసివచ్చు 

ను” అనిరి. అప్పుడు జులేఖా తనచేతి వజివుటుంగరము వారికిజూ 

సను. ఆయుంగరమందలి * మూర్ణహో " నను నశ్షురములు ప్రకాశ 

మానముగా సిపాయిలకు. గనుపించెను. వారభయకంవితగాతు) ల 

సిగ్గుపడి మారుమాటాడక నామెకు లోనికిం దో9వయిచ్చిరి. ఆమె 

నాలుగడుగులు ముందుకువేసి తిరిగి సర్షారునొద్ద కువచ్చి ( ఇంతకు 

ముందు రాజమందిరములోనికి వచ్చినవా నెవరు ? ” అని యడిగెను. 

(చకనర్తిగారు” అని సర్తారు బదులుచెప్పెను. ఆమాటలు భయ 
భాంతమై. (ఏమి ! చకివర్తియా ! ముసలిఫకీరుకాండా ! నాకు 
ముందొళఫరీరీ లోపలికిచ్చినాండే * అని జులేఖా యడిగెను. 6 ఫకీరు 
రాలేదు, చక)వర్తిగాలే వచ్చినారు. ఇ-దులో నబద్ధ మేమియు లేదు. 

మేము వారికిచేసినమర్యాద చూడలేదా € * అని సర్రారు జబౌబు 

ప్పెను. : 
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జులేఖా మారుమోటాడక త్వరితగతి "బేగమ్ మవాలునకు 

వెళ్లెను. గేటునొద్ద ఖొజ్ఞాముసురు పహరాయుండెను, తీనయుంగర 

ము వానికి. జూపినతోడ నే యతి(డు దిడ్డివాకిలితెటచి యా మెను 

లోనికిబోనిచ్చెను. వెళ్లుచు నాముసురూతో నిట్లనెను, 

4ముసూ ! చకివ ర్తిగారీరాత మేబేగమునొద్ద పరుండె 

ను , ఛభాదుపాబేగముగారగు నూర్చహోానుగారియొద్గనుండును, మో 

కీసంగతి తెలియదా ?’ అని ముసూూ తిరిగి యడిగెను. జులేఖా 

మాొరుమాటాడక తనగదివై పునకు వెళ్లెను, అర్ధ రాతి దాంటుటవలన 

మహలులోనుండు పెద్దదీపములన్నియు నార్చంబడియుంజెను. చిన్న 

చిన్న దీపములక్క_డక్కడ వెలుంగుచుండెను. ఆదీపముల కాంతిస 

హాయమున జులేఖా నూర్గహోనుగదియొన్గకు వెళ్ళి తేలుపునొద్ద చెవి 

పెట్టివినంగా నేమియుశబము వినుపించలేదు. నిరుత్సాహియె తనగది 

యొద్ధకునచ్చెను. జులేఖాకు, నూర్జహోనుగది దిగువభాగమున మూ. 

డుగదులీయయుజెను. ఒక౫ది పడకగది క్రింద నుపయోగపడుచుండె 

ను, రెండవది హాోలుక్సిందను మూ(డవది నెకరుండుటకును వాడ 

బడుచుండెను. జులేఖాయే యొకనాకరె యుండగా నాకరుకింద 

నింఠొకనౌకలేబియని కొందటి కాశ్చర్యము గలుగవచ్చును. కాని 

జులేఖా నౌకరువలెనుండుట లేదని యా మెరాణీగారదయకు. బాకు 

రాలే యా మెతరువాత నధికారము చెల్లించు వ్య కి యనియు నిదివ 

ఆశే చెప్పియున్నాము గనుక నామె యొక నాకరునుంచుకొనుట 

యాళ్ళ ర్యము కాదు, జులేఖా వచ్చుసరికి నామెనౌకరు దీపమునొద్గ 

కుట్టుకుట్టుచుండెను. నాకరుముసలిదై న నా మెకుదృష్టిలోపము లేదు. 

ఆమెకు చెవుడులేదు. జులేఖాకాలిచప్పుడు వినినతోడనే యామెప 

రుగె త్తికొనివచ్చి 4 బిడ్డా ! యింతవరణకు నెక్కడనుంటివి ? నీకేమై 
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ననపాయము సంభవించిన బేమోయని నామనస్సు తహతహపడు 

చున్నది? అని యింకనేమేవెగా చెప్పబోవ జులేఖా యడ్డమువచ్చి 

( దయావుణే ! చకవర్తి యీ శాలి) యే బేగమువద్దనుం డెనో నీక 

"దెలియునా ? * అని యడిగను. ( సూూ్యూహోను బేగమునొద్ద నే. ఆయన 

తంజూను చేను లోపలకు వెళ్ళుట చూచినాను, పొధ్దుగ్రుంకక పూర్వ 

మే యక్కడకు వచ్చినాడు” అని దయామణి బదులుచెప్పెను. 

/ చక )వ ర్తి తిరిగి యామెగదినుండి వెళ్లెనా ? ” జు లేఖాయడి గను. 

( బయటకు వెళ్ళుటయా ? అనవూయలనూరి యతనిని గదల 

నిచ్చునా ? వచ్చినప్పుడు తౌగితూలుచు నిద్దజు ప్రీలయొక్కసహో 

యమువ్శి లోనికి నెర్భెను, అతండిప్పుడా మెకాళ్లు వీసుకుచు నామె 

యొద్ద నేయుండును అని దయామణి యేమేమో చెప్పంబోవ జులేఖా 

యా మెమాటలకడ్డ మువచ్చి యా మెనోగునొక్కి_ , గోడలకు. జెవు 

లుండును కేకలు వేయనలదు. ఈమాటలితేరులువినిన మన పాణ 

ములు దక్కను” అని బెవరంచెను, 

దయామణి “ అమ్మా! నేనిక్క.డ పనిచేయలేశు. నన్నునా 

యూరు పంవీవేయుము” అని చెప్పుచు జులేఖాను పలహోరముచే 

యుమనికో శెను, 

+ ఇప్పుడుచేయను. తరువాతచేసెదను” అని జులేఖా బదు 

లు చెప్పెను. 

నీక (గావంసీన పంన్ల్కు పాలు, మిఠాయి బంగారుప ల్లైర 

ములోనుంచిి, వెండిప ఫైరముమూతే వేసి యామూలనుంచితిని, నీయి 

స్టమువచ్చినప్పుడు భుజింవుము. పులావున గై రాలు బీదలకు బంచిపె 

ట్రితిని ' యని దయామణి చెప్పెను. జులేఖామనస్సు కలవరపడసాగె 

అ doses మంకుచుండెను, ఆరాత్చోచూచిన. దృశ్యములవల్ల నను 
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భవించినకష్టములవల్లను వనోవ్యధగలిగి యేమియుందోచక కొంచె 

ము సేపు విశ్శిమించుటకామె గదిలోనికి వెళ్ళి పడకమింద నొడలు 

తెలియనిదానివలె పడెను. కాని యేమి మాగ్సెర్యము ! ఆమె యెవ 

రిమో(దనోపడెను. జేగమ్మహాల్లో రహస్యము ఖొంతమంది రా 

జకుమారులు, సుందరపుకువులు, జనానా ప్రీలపొందుగోరి (స్రీ వేష 
ధారులై వారి ప్రియురాండిగదులలో. బొరంబడి వారి పక్కల 

మోద బరుండుటంగలదు. మహలునందలి వ్యభిచార చేష్టలన్నియు 

జులేఖాకు. 'బెలియును, అట్టి 'వేశ్యాలంపటమందిర మందు. దాను తిరు 

గుచున్నను దానెంతీమాతమును జలింపక తన పాఠివీక్యేమా మె 

జాగ) త్తతోం గాపాడుఫొనుచుండెను. ఆమెకు. గోరిక గలిగిన యెడల 

చక్ళవర్తియొక్క రాణికాయగలదు, కాని యట్టకోశికగాని యధికాగ 

మునందాశగాని యామె లేదు. ఇదిగాక్ర యకృరుచకివ ర్తికాలము 

లో హిందూ స్త్రీల నేకులతని జనానాలోోనుండీరి, వారు 'వారిముతీ ము 

లకు నష్టముకలు గకుండ వారి యిష్టప్రకారము భోజనమజ్జనాదులు 

జరుపుళొనుటకు చకవ ర్తి యా జ్ఞగలదు, వారి మతసంబంధ మెన 

స్వాతంత ్య్యమడక్డుషెట్టువార్కి శిక్షువిధించంబడునని యక్చృరుచకంవ గ్రి 

శాసించియున్నా (డు, గనుక హిందూ స్రీలందటు వారివారి మతా 

నుసారము భోజనహిజ్జనాదులు జరుపుకొనుచుండిరి. జహాంగీరుకూడ 

తనతండివ లెనే హిందూరాణుల మతస్వాతంత్యుము గాపాదుచుం 

డెను. కాని జులేఖా మహమ్మదీయ మతానుసారము జీవితము గడు 
ఫుచున్న ట్లందటీకిం గనుపీంచుచుండెను, ఆళారణమువల్హ నామెక్ మూ 

ల్యమైన మాంస మత్స్యహారములు పితిదినము జనానానుండి పంప 

బడుచుండెను, కాని యామె య్య్టవిలువగల యాహాోర మంతీయు 

బీవలకుపంచిపెట్టి తాను పండ్లు పాలు, పుఠాయి మొదలగు వాని 

నే భుజింపుచు చేవాయాతి) గడుపుచుండెను. 



$ 90 శాజ్ మహాల్, 

-* డగ్గక్షు)క*,- 

జులేఖా మానసాందోళనమువలనం. గొంత సేపటి వణకు విశ) 

మింపందలంచి తనపడకమిా(ద పరుండుసరికి నంతకుంబూర్వ్యమే యా 

పడకమిణద నిదించుచున్న వ్య కి తనమింద జులేఖా పడుటవల్ల 

'బాధగలిగినట్టు మూలిగెను. కాని యావ్య క్రి కిమెలకువరా లేదు. జులే 

ఖా బేగముమవాలుయొక్క_ రహస్యములన్నియు. దెలిసినవిగనుకనే 

రాజకుమారుండై నను బరభుకుషుండై'నను దన పాతివ)త్యము భంగ 

ముచేయుటకు. జీళటిలో రవాస్యముగావచ్చి తనపడకమి:ద పరుం 

డియుండవచ్చునని యూహించి , ఓదుర్నార్లుడా ! నీవెవరు ? నాప 

డకమిందం బరుండునట్లి మొండి ధైర్యము నీకెట్లు గలిగినది ? ” అని 

ఫోపముతోననెను. కాని నిదించున్య కికి బాగుగ మెలకువరాక 'బా 

ధవల్ల + అబ్బా ” అని గొణుగుకొనుచు మైమరచి నిద్రించుచుంజె 

ను. అప్పుడు జులేఖా  నేనెవరినో గు గించలేదా ?” అని యనుచు 

నొకదీపము తీసికొనివచ్చి పరుండినవ్య కి ముఖమునొగ్గ పెట్టుసరికి నా 

వ్య క్తి పురుషుడు కౌ(డనియు( బది పం|డెండుసంవత్సేరముల యోడు 

గల యొకబాలికయనియు గ్రహించి తనళోందాను నవ్వుకొనుచు 

నిద,)పోవుచున్న పిల్లను , దులాలీ ! దులాలీ !” అని లేపిను. దులాలీ 

కనులు తెజుచి జులేఖానంకచూచి 4 ఏమి నేను బాగుగ నిదిపోయి 

నట్లున్నా నే 1! * అనెను. 

జు లేఖా యా మెపక్కకుగార్చొని (నీ వెళ్ళడినుండివచ్చి 

తిని ?* అని యడిగెను. + చాలదూరమునుండీ * అని దులాలీ బదు 

లుచెప్పెను, , ఎంతదూరమునుండి యో చెప్పుము ” అని జులేఖా తిరిగి 
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యడిగెను, దులాలీ చేతితో జేదో గుర్తుచేసెను, అగుర్తు జులేఖా (గ 

హీంచి , అజీత్ సింగక్క_డనుండి యింకను బారిపోలేదా ? ” అని య 

డిగెను, 6 లేదు. రాజపుత్ఫులంతతొందరగా లొంగువారుకారు' అని 

దులాలీ బదులు చెప్పెను, 

4 ఇంకా నిశేషనులేమి” అని జులేఖా తిరిగి యడిగను. 

( భీమసింగు, మహబత్తుఖానులు నొక గొప్పమైన్యముతో నీ 
వైపునకు వచ్చుచున్నారు” అని దులాలీ బదులు చెప్పెను, 

4 రాజకువూరుం డిప్పుడెక్కడ నున్నాండు ” అని జులేఖా 

యడిగెను, 

( అతండెక్కడ దాగియుంజెనో బృన్మాకుకూడ తెలియదు” 

అని దులాలీ పిత్యు త్తరమిచ్చెను. 

నీకు దప్పక తెలిసియుండును. నాతో. జెప్పుము ” అని జులే 

ఖా యడిగను, 

దులాలీ! తనకు నై సిక మైన పెద్దనవ్వునవ్వి + నేనొాకముఖ్య 

మైన రహస్యము చెప్పెదను వినుము. పెశ్వేషురాకొమరుండు రేపు 

తెల్ల వారక పూర్వము యుస్ధమునకు బయలు దేరును అనెను. 

: ఎవరితో. బోరాకుటకు ? ” అని జులేఖా యడిగెను, 

6 రాజపుతుులతో ' అని దులాలీ బదులు చెప్పెను, 

 నీకీవిషయ మై యెవరుచెప్సిరి * అని జులేఖా యనెను, 
* నీకందెలియదా? ఇందువివయమై యన్ని యే ర్సాట్లుపూ ర్త 

యెనమి చకివర్తియే యు త్తీరవులిచ్చియున్నా(డు” అని దులాలీ 
బదులు చెప్పెను. 

జులేఖాయొక్కముఖను 'తెల్ల'బా నెను, మనస్సునందాందోళ 

నమధికమ య్యెను. దులాలీతో నిట్లనెను, + ఈమధ్య నూర్జహానునకు 
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నాయందు గారవముతేగ్గినది. కొన్ని సంగతులు నాకుందెలియనిచ్చుట 

లేదు. దినదినమామెకు నొయందునమ్మకము తగుచున్నది.' 

, ఆమెజీవితేమునకు సంబంధించినసంగతులు నీతో నెందుకు 

ఇప్పవలయును ? ” అని దులాలీ యడిగెను. 

“నిజమే. కాని ప్వేష యుద్ధమునకు వచ్చుచున్నట్టు నా 

రికి తేలీయునౌ ?” అని జులేఖా యడిగను 

4 ఎవరికిని 'దెలియదు, నాక్రుమాత మే తెలియును” అని దు 

లాలీ బదులుచె ప్పెను, 

6 నీకెట్లు తెలియును” అని జులేఖా యడిగెను. 

( ఆసంగతియంతయు. దరువాత నెమ్ముదిగాం జెప్పెదను నౌ 

కు నిదివచ్చుచున్నది * అని దులాలీ చెప్పి పడకమింద తిరిగిపరుండి 

కొలందికాలపులో గాఢనిదిపో యెను, 

ఈసందర్భ్శ మందు దులాలీయొక్క. చరిత కొంతవిమర్శింతము, 

ఈ మె చూపులకు బడి పండె)ండుసంపల్సేర ముల వయస్సుగల బాలి 

కవలె కనంబడుచుండునుగాని పది సంవత్సరములనుండి "బేగముమహ 

లులో నామెను జూచుచుండువారామె వీల్ల కాదనియు, శరీరస్థి ని, 

యాశార మెప్పుడు నాపకారమే యుండెననియు( జెప్పుచుందురు. 

ఆమె యెక్కునయందక 'త్తెయని చెప్పపీలులేదు. కాని కువాపికాదు. 

అమెయొక్క. నల్లని వెండు)కలు చుట్టలుచుట్టుకొని యా మెభుజముల 

మిదం జిందులాడుచుండెను. అమె నిలునగల దుస్తులెన్న (డును ధ 

రించదు, ఆమె యెక్కడ ఫుట్టినదో, యేకులమో, తల్లి దండు) లెవ 

రో యెవరికిని "దెలియదు, బేగముమహాల్ వంటి యద్భుతేభవనమం 

దామెయు నొక యద్భుతీదర్శన మే ! ఎవైన నా మెపుట్టుకవిషయ 

మై పిశ్నించిన జబాబుచెప్పక నవ్వుచు నక్కడనుండి యామె 
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తొలగిపోవును ,శోసిల్లవినయమై యొకయద్భుతమైన సంగతికలదు. 
శరీరము దుర్భలమైనను గనులు నిష్పులవలెం బిశాశించు చుండును, 

ఎవరికైన యామెయెడ దురభిప్రాయముగలిగిన నామెద్భవ్టీకి భయ 

పడి యా మెదగ్గజకుంజేర 'వెజుతురు, 

చాలకాలముకిందట నీమె యేచేశమునుండియో బేగము 

వువాలునకు( చేబడెను. ఆమవాలులో నామెకున్న స్వ్యాతంత్యొము 

నిరుషమానము. జులేఖావంటిీ దానికీకూడ నూర్షహోను నామాతీరము 

లుగలయుంగరము చూవీనలాని బయటకు వెళ్లుటకుంగాని లోనికివ 

చ్చుటకుంాని యాజ్ఞ లేదు: కాని యీవిల్లవిషయములో నట్లి యా 

తంకములేమియు లేవు. ఆమెను మహాల్లోనుండి బయటకు వెళ్లునప్పు 

డుగాని లోనికివచ్చునప్పూడుగాని యెవరు నడ్డు పెట్టరు. జులేఖా నూ 

స్రహానులకా మెయందు బాలదయ ఈపిల్ల పైకి పిచ్చిదానివలె క్ను 

వించినను జాల తేలివిలేటలుగలది. ఈళతెలివి తేటలు నూర్షహాను 

గృహించెను. అప్పుడప్పుడిమె పిచ్చిదానినలెనటించుచు నసంబర్ధపు 

మాటలు మాటాొడుచు౦డును, వీచ్చివిల్లయని యూహి౦చి జనులొ 

మెకు తినుటకు పండ్లు మిఠాయి సెట్టుచుందురు. అనేకసార్లామె "బి 

గముమవాలునుండి బయటకు వెళి బాలదిసముల తరువాత తిరిగి 

వచ్చుచుండును, 

ఈసారి యామె, యాగా/నుండివెళ్ళి వారముదినము లై నది. 

ఎక్కడకు వెళ్ళి నదియు 'దెలియదు. ఎప్పుడో యొకప్పుడామె తిరిగి 

వచ్చునని జులేఖా యామెవిషయ మై హాకబుచేసియుండ లేదు. ఆమె 

బపహుతొందరగానడిచే మృగముకంటె తొందరగా నడవంగలదు, 

ఉడతవలె నొక్రచోటినుండి యింకొళచోటి కతిత్వరితముగం బక 

గలదు. కోతివలె యెంత పెద్ద చెట్టయినను లేక యింటిపై భాగమున 
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కైనను తుణదూతిములో నెక్కిపోగలదు. ఎవరు నామెవెంటంబడీ 

యామెను పట్టుకొనలేరు, ఆమెవచ్చి జులేఖాగదిలో. బకుండుట ద 

యానుణికూడ కని పెట్టలేదు. 

అట్టిదులాలీ మా ర్లాయాసమువలన( దిరిగి గాఢముగా నిద్రిం 

చగా జులేఖా యింకొక పడకమో(ద కూర్చుండి యేదో యాలోచిం 

చి హా ఇమే తేన యినుపపెళ్షై తెజిచి యందులోనున్న కాకితములు 

బయటకుతీసి యొకటితరువాతనొకటి చింపి దీపమునందు6 దగుల బెట్ట 

సాగెను, ఆపిశారము కాశితములన్నియు భస్థృముచేసి యొక పెద్ద 

నిట్టూర్పువిడచి తనలో? దానిట్రనుకొనెను. 

ఆహా ! దై వఘటనదా(టుట శవరికిని శక్యము కాదుగదా ! 

నేనింకను నెన్నికషములను బొందవలసియున్నదో భగవంతుని శే 

యెరుక, నాజీవితముమొక్క_ యాశ ఫలోన్ముఖమునకు వచ్చుటకిది 

యేసమయము. 'దైవమేమిచేయందలంచుకొనెనో తేలియదు.” 

ఈపికార మాలో చించుకొనుచుండంగా నాబత్తువినంబడెను, 

దానినిబట్టి తెల్లవారినట్టుగ తెలిసికొని చకివ ర్లియింకను నూర్గహో 

ను మందిరనుందుండెచేమో యని సందేహించి తన గదికిటికీ తెరచె 

ను. సూర్యకీరణములు లోనికి. బ్రసరించెను. శాని యాగా పట్టణ 

మింక్ను చీకటిలోచే చునిగియుండెను, మహాల్ లోనుండు జను 

లందటు నింకను నిదా డేవి యుడిలోచేయుండిరి. (ఏమి ! పళ్వేషు 

రాజకుమారు(డు తెల్ల వారక పూర్వ మే యుద్ధమునకు వెళ్లునని దులా 

లీ చెల్పినజే ! ఆసంగతి నిజమైన నీసరి కాగాంపట్టణమంతయు నల్ల 

కల్లోలముగా నుండవలనినచే, దులాలీ యబద్ధమా డెనా ? లేక 

యామెకెవరై న యన్ఫత వా ర్రనుజెప్సీరో 2 కు రునజాగ త్త త్రో 
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మనముండుటమంచిది ' అని జులేఖా యూహించి దులాలీనిలేపి యా 

మెను ప్రాతః కాలకృత్యములు నిర్భ_ర్తింపుమని చెప్పెను. ఆమె యట్లు 

చేసెను దయామణి యింకను నిదించుచుండెను, అప్పుడు జులేఖా 

దులాలీచెవిలో నేదోచెప్పెను. దులాలీ యదిగిహించి 4 తెలిసినది 

ఒప శ్తేపూడుసికి * అనెను, + కొన్ని బంగారునాణెములు తీసికొని 
బండికట్టించుకొని వెళ్లుము ” అని జులేఖా చెప్పెను, 

 అనవసరము, నానల్లళంగణా (పొట్టిగుజ్తము) కోటబై ట 

నున్నది. మో రాదుర్తాపడవలదు ' అని దులాలీ బదులు చెప్పెనుం 

భకెలనానతనలలలకాక  కతకాంలువదోతాడాకా. 

౨౬వ (పకరణము, 

సాక అనన. ఆ 

దులాలీ రెప్పపాటులో దృష్టిపథమునుండి వెళ్ళిపోయెను, 

జులేఖా తాను తనగదినుండి బయటకువచ్చి నౌకరునులేపి నీవనీ 

పనులయందుండుము. చేను నూర్జహానువిషయ మై భోగట్టాచేసినచ్చె 

దను ” అనెను. 

జులేఖాకు రాత్రియంతే యు నిద్బలేదు. కూర్చుండియే యుం 

డెను, చకిన _ర్హి నూర్భహోనుగదినుండి బయటకువెళ్ళిన నామెకు తె 

లిసియేయుండును. సొధారణముగ జవాంగీరు రాలి యీ బేగమునొ 

ద్రపరుండిన నొకరాతివేళలేచి తనగదికి వెళ్ళి నిద్భపోవుచుండును, 

గాని నూర హానువిషయములో నట్లుకాదు, సాధారణముగ రాత్రి 

యంతయు నామెయొద్ద నే గడుపుచుండును. చకివర్తి తనయొద్దను 

న్నంతకాలము నూర్ణహాను జులేఖాను పిలుచుటగాని జులేఖా'య 

క్కడకు వెళ్గుటగాని జరగదు. ఈదినమున నింకను జహాంగీరు నూర 
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హానుమందిర ముంచే యుండినయెడల తాను తనమనస్సు'వేధించుచుం 

డు నచేకసంగతులు సావకాశముగ నాలోచించుటకు ఏీలుగలుగునని 

జులేఖా యనుకొనెను ఈనసంగతి "తెలిసిళొనుటకై జులేఖా నూర్గహో 

నుగదియొద్దకు వెళ్ళెను, గదితీలుపు మరాయంబడియుం జెను, గుమ్మ 

మునొద్ద నిద్దజుదానీలుపకుండి గాఢనినిలోనుండిరి, తలుపు నెమ్ము 

దిగ తెజచి లోనికి. దొంగిదూండ గా నూర్జహోనింక ను గాఢనిదలో 

నుండెను ఆమె వంటరిగానే పరుండియుండెను. తిరిగి నెమ్మదిగ తలు 

పువేసి బయటపరుండియున్న దానసీలనులేసెను. తీనునులేపినది నూర్ద 

హోనని యూహించి దాసీలు భయముతో నులికిపడి లేచిరి. కాని 

జులేఖాయనిగహించి మనస్సు స్థిమిత పర చుకొనిరి. అప్పుడు జు లేఖా 

నెమ్మదిగా వారిని + చకవ ర్తి రాణీశారిదినుండి యెప్పుడు వెళ్ళిరి 

అని యడిగమవు. 

(మేము నిదిపోతిమి, నూూకుదచెలియదు. మము లను నేప 

లేదు * అని దాసీలు బదులు చెప్పిరి. 

(ఏమి జహంగీరుచక 9వ ర్తి యింతిజాగి తగల వ్య క్షిగామా 

"౭నా ?* అని తనలోందాననుకొని జులేఖా దాసీలతో ,ఛాదుపాబే 

గముగారు మోతో నేమెన చెప్పినారా 2? అని యడిగెను, 

“ మేము నిదించకపూర్వమామె బయటకువచ్చి + చకవ 

_ర్తిగారు బయటకు వెళ్ళినారు. నేను నిదిపోయెదను* ఎవరునువచ్చి 

నన్ను లేపకుండ జాగ త్తగ పహారాయిచ్చుచుండవలెను అని చె 

స్పెను. మేమాపిశారము రాత్రియంతయు: గాపలాకాచి యింత 

'కుముంచే యొడలు తెలియక నిదించితిలు ” అని దాసీలు చెప్పిరి. 

ఇంకను నిదపోవద్దు. నూర్గహోనుకు తెలిసిన మో పాగిణము 

లుదక్కవ్చు, ఆమె నిదనుండి లేచినతోడ నే నాకుందెలియపరచుందు. 
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అని జులేఖా చెప్పి నెళిపోయెను. దారిలో నామె తనలో(దానిట్లను 
కొనెను, 

 నామనస్సులోనున్న నుద్దేశము. నెర వేర్చుకొనుటకిదియే స 
రియైనసమయము, రాతికలిగిన యనుభవములవలన నామనస్సు 

కలవరము జెందియున్న ది. మోత్రీ మహల్ క్రిందిభాగమునకు రహాస్య 

మార్గముద్వారా నన్నురప్పించి ఫకిరువేషముతో నాతో మాటలా 

డినది చకవర్తియా ! అతండైన చేరు గు ర్తించలేకయుందునా ? 

'నేసేమహలునందలి రహస్యమార్షములు గదులన్ని యు 'దెలియుననే 

భమలోనున్నాను. నాకుందెలియనివి చాలయున్న వి. నాముఖ్యో ద్లే 

నము నెర వేరక్రుండ నాజీవిత మోదినముతో నంతరించునుకాంబోలు. . 

ఇన్ని సంవత్సేరములనుండి రహస్యముగ జరిపిన కవి యంతేయు నీదిన 

మున నూర్ణహానుయొక్కమాటలో నిష్పలము శాంగలదుకాంబోలు, 

ఆహా! దైవమా! యెట్టిస్థితికి'దెచ్చి తివి ! అయిన నిప్పుడు మొద్ద 

హోను నిదించుచున్న ది. గనుక నిది మంచితరుణము * అని యను 

కొని జులేఖా ఖొజానాయకు(డగు ముసూ) భవనమునకు వెళ్లెను, 

మసూ) చాల భాగ్యవంతుండు; బేగముమవాల్లో కర్చుపడు యా 

వత్తుపె క మతనిముఖమున కర్చుపడవలసిన బే, ఇదిగాక యువూాివు 

లకుమాళ్లు, రాజపుతులు, రాజపుత్రికలు, మవాలులోనుండే 'బేగ 

ముల్కు కన్యకలు యావన్థుంది యిశనికి లోంగియుందురు. వారి 

రహస్యాలోచనలు, గు ప్తపవ ర్తనల్కు నాయికానాయకుల సరూ వే 

కములు మసూి) యెజుకలేనిది జరగనేరవు. కనుక వారందటతేనికి 

విలువగల యనేకాభరణములు బంగారము మున్నగు బహుముతు 

లిచ్చుచుందురు. 

అట్టి మసూఏయొద్దకు జులేఖా యుదయమువచ్చుట చూచి 

మసూూ యాశ్చర్యపడి కారణమా మెనడిగెను 
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é రాజకీయవ్యవహోరము * అని జులేఖా బదులు చెప్పెను, 

తరువాత జులేఖా యొక యాసనముమో(ద కూర్చుండెను, 

జులేఖాకు నూర్ణహోనుకుగల'స్నే వాము మస్టూ యెటు(గును. మ్స్రూ 

కు జులేఖాకు నీదిగువసంభాషణ జకిగను. 

జు. రాజకుమారుడు యుద్ధమున శెప్పుడు వెళ్లెను ? 

మ... ఏరాజకుమారు(డు ? 

జు---మహజాద్యాప ర్వేషు. 

మగత రాతి) ప్రేమ యుద్దమునకు వె ల్లెను. 

జు... రాత్రీ ప న్వేషతోనున్న గ్రీలెవ్వరు ? 
మ...-ఈసం గతియెవరికి కావ లను? నీకానూర్దహానుగారికా గ 

జు=నూర్ణహోనుగారి శే, 

మనవారు నగరమునుండివచ్చిన వారవిలాసినులు. 

జుజజవొరు పిస్తుతీమెక (డనున్నారు ? 

మ.__వారు వారియిండ్లకుం బంపి వేయంబడీిరి, 

జు.....గతరాతి చేను బయటకు వెళ్లి ననంగరిసీకుడెలియు నా?! 

మ. నాకు దెలియదు, 

జుచకన ర్త నూర్తహోనుగదినుండి యెప్పుడు వెళ్ళినది చె 
ప్పంగలవా 2 

మ-=_ రాలి) చక వర్తి జనానాలోనికి రాలేదు. కుమారుని 

యుద్ధమునకుంబంపుట తొందరలోనున్నారు, 

అమాటవిని జులేఖామనస్సు కళవరపడసాగెను, ఎట్టకేలకు 
కుదురుపరచుకొని తాను తనగదికి తిరిగివచ్చి « ఆహో! యేమి 1నా 

నౌకరు నాతో యబద్గమువెప్పినదా ? అట్టుచెప్పుటకుం గారణమే 

మి ? గతరాతిజరిగిన సంఘటనలు తలంయళొనిన 'మనన్సుయొక్క_ 
యాందోళన హెచ్చగుచున్న చే ! యేమి శానున్నదోగదా ! 
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ఈపీకారమాలోచించుచు నేదోసంగతి యూహించి భయ 

మువల్ల మొద్దుబారిపోయెను. భూ దేవి తనను దనగర్భములోనికి దీసి 

కొనిపోవుచున్నట్టా మెకుం దోంచెను, 

--BHeg..- 

జులేఖాముఖము తెల్ల ఛారెను. మనస్సునం చాందోళనమధి 

కనూయెను, రాతియంతేయు నొక్ర కునుకై నను గునకలేదు. నిరాశ 

తో నొక్కనిట్టూర్చువిడిచి తనలోందానిట్లు తలపోయ సాగాను, 

(అహా ! నాజీవిశవిషయమై నాకేమియు లెక్కలేదు. కాని 

చేను 10 సంవత్సేరములనుండి యేయు ధ్రేశముతోం బనిచేయుచున్నా 

నో యాశకాగ్యము సఫలముకాకపూర్వమే చావవలసివచ్చుచున్న 

దని చింతించుచున్నాను. నూర్జహాను నిద)లేచుటతోడనే తప్పక 

నన్ను బిలిపించును. ఓ బేవుండా ! నన్నెట్టిస్థితికిం దీసిగొనివచ్చితివి ౪ 

అని విచారించి పిక్కమిాందనొరిగి శరీరము డస్సీయుండుటవల్ల 

నిద)'పోయెను, కాని యది గాఢనిద9కాదు. యేదోయొక భయంక 

రమగు కలంగని యొడలు చెమటలుపోయ వణ(కుచు నిదినుండిలే 

వెను, లేచుసరికి యొక దాసి తనయొద్ద నిలిచియుండెను, తన ముఖవ 

ర్చస్సువల్ల నామె తన మనోవ్యాకులత తెలిసికొనునేమోయని ము 

ఖము ముసుకు వేసికొని దాసితో ఏమి నీవువచ్చి యెంతసేపై నది! 

ఇప్పుడెంత పొిర్ధెక్కి.నది ? రాత్తియంతయు నిదిలేనికారణమున 

నింతకుముం౧ జే నిదపప్టెను ” అనెను, 
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ఇప్పుడు లెండుజాములె నది, నూర్జహానుసా హేబుగారు మి 

ములను బిలిచికొనిరావలసినదిగా సెలవిచ్చియున్నారు. ఆమె సిక్ 

మహాల్ లో మోకొట శెదురుదూచుచున్నారు. అని దాసి చెప్పె 

ను. 6 సిస్మవాల్ లోనా ?” అని యాశ్సర్యముతో జులేఖా యడి 
గను, ఎండ వేగిమివల్లం గందిగదులలోనికి వెళ్ళినారు ' అని దాసీ 

బదులుచెసప్పెను, 

ఇంశకెవరై న నామెతోనున్నా రా? ” అని జులేఖాయడిగెను, 

: ఎవరును లేకు * అని చాసి బదులు చెప్పెను, 

( నేనిప్పుడే వచ్చెదను, నీవు వెళ్ళవచ్చును’ అని జులేఖా 

యనెను. దాసి వెళ్లీపోయెను, జులేఖా తళ్ణ ణమేలేచి యినుప పెళ్లై 

తెజచి యేదోసంగతి యొక కాగితపునముక్కమిాందవొసి దయా 

మణిని వీలిచి నీవు నన్ను. బ్రేమించుదానవు, ఆకారణమువల్లనే 

నీవ్ర నీ'బేళమునువిడిచి నాతో వచ్చియున్నావు. నేను నీతో సావకా 

శముగ మాటలాడుటకువీలులేదు. బహుశా యీదినమే నాజీవిత 

ముయొక్క_ యంలిమదినము. అందువల్ల నీకుం దిరిగికనుపించను. నేను 

సాయంకాలములోపుగా తిరిగి యీగదిలోనికి రానియెడల నీపై 

లోనున్న ధనముయావత్తు నీవు తీసికొని పత్తేపూరుసిక్రికి వెళ్లుము. 

ఇందులోసగముధనము దులాలీకిమ్ధ. మిగిలినసగము నీవు తీసికొని 

నీయిష్షపకార మనుభవింపుము. ఆధనమువల్ల నీవు యావజీవము 

సుఖముగ నొక౭ియొడ్ద నవ్రక్ర రీయవసరము లేకుండ రాణినలె సుఖం 

చంగలవు ' అని చెప్పెను. 

దయామణి విచారముతో , నేనీరాలి ప శ్తేపూరుసికి కె 

వెళ్ళగలను ? * అని యడిగెను, 
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( అగా?) చాకుబజారులోనున్న తకులపాకులవ రకు రాలగు 

గాంగియా నీకు యేసహాయముకావలయునన్న నాసవహాయము చే 

యును. నిన్నామె పతేపూరుసి క్రీకి తీసికొని వెళ్ళ గలదు ? అని జులేఖా 

బదులు చెప్పెను, 

॥ ప-క్తేపూరుసికీ)లో నెవరియొద్దకు నేను వెళ్ల వ'లెను ? ఎవరు 

నన్నా దరించెదరు ? * అని దయానుణి యడి7ను, 

4 దులాలీని గలిసికొనుము. అమె నిన్ను నీస్వగాామము తీసి 

కానివెళ్ళగలదు * అని జులేఖా చెప్పెను, 

అప్పుడు దయామణి కన్నీటితో + నీవిషయమై యేమి?” 

అని యడిగెను. 

జులేఖా 'తెచ్చిపెట్టుకొనిన నవ్వుముఖముతో 4 భగనంతుని 

దయగలిగిన నిన్ను. దిరిగిక్రలిసికొనెదను * అనెనుః 

దయాముణి బీగ్గరగా నేడ(నారంభించెను. జులేఖా యామె 

నోదార్చీ (నేను చెప్పినపికారము తీప్పకచేరయుము ” అని తిరిగి 

చెప్పెను, 

( ఈవస్తువులన్నియు నీరఠాతి)వేళ నేను తీసికొని వెళ్లుచుండం 
నీ ౧౧ 

గా నన్ను పవారావాండిడ్డు పెట్టి వెళ్ళ నియ్యలేమో ? అని దయా 
ts © na) 

మణి సంచేవాముతో. బలికెను* 

జులేఖా రన దానీయుక్కు బుద్ధికుశలతేకు మెచ్చుకొని తిరిగి 

యాలోచించి , అమన పగలే బయలుచేరుము. చేను ఖొజామసూ) 

కు యు త్తరమిచ్చెదను. ఆయు తేర మతనికిజూపించిన నిన్నతండాతం 

కము లేకుండ విడిచిపెట్టును ” అని చెప్పి మసూవేర నీదిగువ యు త్త 
లు అణాల 

రపు వాసెను, 
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ఖాన్ సొహేబు మసూకు.- 

4 రాణీగారి యు త్రర్వుపి కారము నానౌకరామె స్వగా 

మను పంపివేయుచున్నా ను. ఆతంకములేకుండ నామె యామెవస్తు 

వులతో బయటకు వెళ్ళ నిమ్ము.' 

పె పీకారముహాసి యాయు త్తరమును మొదట తాను 

వా9సినచీటియును దమామణిచేతికిచ్చెను * శాకితము చీటిముక్క- 

జాగ త్తగా దులాలీచేతికీయవలసినదనియు సెవరికిని జూపకూడదని 

యు. బార వేయకూడదనియు( జెప్పెను 

కంతలో రాణీగారియొద్దనుండి తిరిగి నౌకరువచ్చి + రాణీగా 

రు మిమ్ములను దీసికొనిరమ్మని యాజ్ఞయిచ్చి యున్నారు” అని చె 

ప్పెను, జులేఖా యామెతో సిస్మువాల్ కు వెళ్లెను, తోవలో తేన 

యొక్క పూర్వజీవితమంతయు జ్ఞ ప్పికివచ్చి విచారపడెను, కౌని యా 

విచారము పై కి గనపడనీయ లేదు, 

సిస్ మహాల్ లో నూర్దహానొక పెష్టగదిలో నొంటరిగాం గూ 

ర్చుండియుం డెను. ఆగది నేల యడుగు ఖభాగవుందుండు గదిగనుక్ నె 

క్కువ వెలుతురు లేదు. చీకటిగనుండేను. జులేఖా వెళ్లుసరి!ి నూర్ణహా 

నొక ముఖమల్ సోఫామో(దం బరుండియుండెను. జులేఖానుజూచి 

యామె లేచికూర్చుండెను. ఆమెముఖమునందు పూర్వపునవ్వులేదు. 

పీసన్న త లేదు, గంభీర భావముతో నుండెను. క్రొంతీకాలమువణకు 

నెన్వరును మాటాడలేదు. తరునాత నూర్డహోనిట్ల నెను. 

6 జులేఖా నేనెక్కువమాటలు మాటాడుదాననుకానని నీకే 

తెలియును, నేను నిన్ను 10 సంవత్సరములనుండి నాసోదరివలెం బే 

మించుచు నీయాలోచన తీసుకొనుచు నీయిష్టపికారము పోవుచుం 

టిని, నీవు స్వామిదోోహము చేసినావు. 
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జలేఖా యాశురతతో 4 బాదుషా బేగమా ?” అని ఏమో 

చెప్ప(బోవుచుండ నూర్జహానామాటల కడ్డమువచ్చి యాదుసింహా 

మువలె యెజ్డనికనులుచేసికొని యిట్లనెను. 

4 ఇంతవటుకు నాప్రక్కంలో నొక పామును బెంచుచున్నాను ” 

జులేఖా తిరిగి యేమేమో చెప్పంబోవం జెప్పనీయక నూర్జహో 

సీప్రికారమనెను. 4 నీవింతవజుకు మొగలాయీ సామాీజ్యము ' నాశ 

నముకొటికై పీయ్నంచుచున్నావు. ఓకృతఘ్ను రాలా ! నిన్నుపో 

వించుట పొమునకుంబాలుపోసి పెంచునట్లున్న ది.ఉదయపురం రాణా 

యగు కర్ణసింగును జక్వ రి చేయందలంచి మపహాబత్ ఖాన్ భీ 

సింగులతోంగలసి రాతింబగళ్లు నీవుకుట్రాలోచన చేయుచున్నావు” 

జులేఖా గద్గదస్యరముతో. దిరిగి యీమో వెప్పంబోయెను, 

శాని నూర్గహోనామెను మాటాడనీయక నిట్లనెను. 

 నోరుమూూయుము. ఓనీచురాలా ! దుర్మార్లురాలా ! పర్వే 

షు ఖురుమురాకునూరులను జంపించుటకు యున్షముపన్నియుంటిప. 

అందులో నొకరిదివజి కే కనిపించుటలేదు. పళ్వేషు యిప్పుడు యు 

ద్ధమునకు వెళ్ళినాండు. అతనిసంగతి యెట్లుండునో తెలియదు.” 

జులేఖా మనస్సు కుదుటపెట్టుకొని [బాదుషా బేగముగారూ! 
తమరు శెప్పినద౦ంతయు నబద్ధము ” అనెను. 

é ఎన్న టికిని యబర్దముకాదు. చేనీసంగతులు చాలకాౌలము 

నుండి వినుచున్నాను, కాని సీయందుండః నమ్ముకమువల్లను బ్రమ 
వల్లను వానిని నమ్మలేదు. శేనిప్పుడాసంగతులు నిజమని నమ్ముచు 

న్నాను” అని నూర్జహోను పలిశెను. 

జులేఖా శెర్యముతో ( ఎవరోగిట్టనివారు నాపై యీవనంతి 
'వేసియుండ వచ్చును. కాని మిారీవివయమై నాయందు దే బ్బ మెన 

స్వయముగా. గనిపె సెట్టినారా ? ' అని యడిగను, 
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లేదు, నేను గంటితో నేమియుంజూడ లేదు. ఆవిషయములో 

సీ తెలివి లేటలు పిళంసనీయములే ” అని నూర్చహాను చెప్పెను, 
‘ నాకట్టికటితో నేమిసంబంథము ? దానివల్ల నాశేమియు 

ప్రయోగము ? తమళశే యాలోచింవు(డు * అని జులేఖా యనెను. 

నూర్ణహోను గంభీర స్వగముతో నిట్లనెను. ఏవి యుపయో 

గదూ? చెప్పెదనువినుము, నీమాము (బతికియున్నా6డు. నీకుమార్తె 

బ్రతికియున్నది. కర్ణ సింగును జక్రవర్తిచేని యతేనికి నీకుమా -ర్లైను 

వివావామువేసి నీవు చ(క్రవ ర్తినియొక్క తీ ల్లికావలెనని కోరుచున్నా 

వు. నీకు బరద్యానులో(గలిగిన పరాభవమునకుం బితిక్రియ చేయం 

జూచుచున్నావు, 

జుతేఖా యామాటలువిని నవ్వుచు + చేను నాజీవిశమువిష 

యమె లెక్కచేయను పూర్వమే నేనాళ్ళహత్య చేసీకొనవలయునని 

యూహించిలిని, కాని తమయొక్క.. నిరుమానకటాశతుమువలననుః 

దయవలన నాపనియందు విముఖురాలనై తిని, నాకుగలిగిన యధికా 

రమువలన నాయందు చాలమందికసూయత గలిగి వారు నాకువిరో 

ధులుగానున్నారు ” అని యింక చెప్పలేక వెక్కి వెక్కి యేడ్వసాగెను. 

కాని యిీస్థితికూడ నూర్ణహోను మనస్సు నందెంతమాలేమును 

దయగలిగించియుండ లేదు, అప్పుడు జులేఖా ( నావిరోధులమాటలు 

మిరు నమ్మితిరా * అని యడిగెను, నూర్ణహాను దృఢమైన స్వర 

ముతో ; నేను విన్నమాట లెన్నటికిని యబద్ధములుకావు.. నీదు 
ర్మార్గ్షతే విషయ మై నాయొద్ద తగినంత సొత్యీమున్నది ” అని నూర్జ 

వోను బదులు చెప్పెను, 

జులేఖా నిరాశతో 4 నేను రాణీగారితో నింకవాదించిన బ్ర 

ఆయోాజనములేదు. తమరు చాసికి మేళీశీవిధించనెంచెదరో విధింపు 
డు” అనెను, 
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నూర్జహాను కోపముతో. బండ్లుకొటికుచు 4 నీవు నీయొక్క 

దుర్మార్షములకుం దగినశీకును బొం'దెదవు. నీతల నరికి వేయుటకంయె 

నీకు దగినలీక నింకొకటిలేదు’ అని నూరహోన నెను. 
జ 

౨౮వ (పకరణము. 

వ 

జులేఖా యాసమయమందు మనుష్యులయొక్క. కాలిచప్పు 

డువిని వేుుకకుంజూడగా నిర్గజు నల్లని పొకుగుపాటి మనుష్యులు 

విచ్చుకత్తులతో గుమ్మమునొద్ద కనుపించిరి. వారిని దూచినతోడనే 

జు లేఖా సెపాణములు పై పె కినెగిరి పోయెను. నోటహాటలేదు. గుం 

జె దడతోం గొట్టుకొనసాగాను. కాళ్లుతడంబడెను, ఇంకొక యితర 

వ్య క్తి మెన భయముతో నొడలు తెలియక మూర్చపొందియుండును. 

కాని జులేఖాయొక్క_ మనో ధైర్యములవిమయమై యిదినజికే చెప్పి 

యున్నాము. ఆమె ధెర్యమువహించి స్ఫుటమైన స్వరముతో 4 ఓమ 

హారాణీ ! నాతల తలవరులచే నకికించిన నీకు లాభమేమి ? చేను నీ 

యొక్క_నమ శ్రీ మునకు దూరు రోల నై నవ్వుకు నాజీవితీ మింక వ్యర్థ 

మే. దయచేసి విషమునిప్పించిన నదితా)గి తమసొన్నిధ్యమం బే నా 

జీవిత మంత ముందించుకొనెనను * అని చెప్పెను, రాణియేమియును 

మాటాడలేదు. ఆసమయమువూచి జులేఖా , నాఏరోధులమాటలు 

నమ్మి నన్ను అని యీమోయనంబోవ నూర్ణహానడ్డమువచ్చి వి 

సుకుతోం గాళ్లు నేలమిందంగొట్టి : తలవరులారా ’ అని శేకవేసె 

ను. తీలవకులిద్దజు జులేఖాయొద్గకు వచ్చిరి. జులేఖా ఛై ర్యముతో 

గంభీరముగాం తలవరులను దూఠముగా పొమ్మని చెప్పంగా వారు 
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తిరిగి వెనుకకు వెళ్ళిరి అవ్వడు -జులేఖా నూర హాను పాదములపై (బడి 

తేడ్సుచు (మాదాసిపై దయయుంచుండు ” అని వేడుకొనెను. 

నూర్తహాను కోపముతో 4 నేను 10 సంవత్సరములనుండి నిన్ను నమ్మి 
తిని. ఇంక నమ్మను, సీన్చచేసిన దుర్మార్గమునకు( దగినంత సాశత్యుము 

న్నది” అని తలవరిని తిరిగి శేకవేసెను. అప్పుడు జులేఖా తనవాస్త 

లాఘవమువలన తనవృదయమునొద్ద ' దాచుకొనియున్న క శ్రీని ల 

యటకు.దీసీ నూర్జహోనును 'బెదరించుచు , బొదుపా బేగముగారూ ! 

మోకెవరును సహాయము రాక్ పూర్వ మే యీక త్తితో మిమ్ముుంజంప 

గలను, కాని యట్టి హేయపుపని నేను జేయను ” అని క త్తిపారవేసి : 

యొక వివసంబంధ మైస మాత) నోటిలో వేసికొనెను. ఇదియంత 

నొకతీణశాలములో జరిగను. అప్పుడు జులేఖా కడసారి యిట్లనెను, 

+ బొదుపొ బేగమూా ! నాకడసారివునవి వినుము నేను మోా- 

యొద్ద ప్రేమతో నౌకరీ చేసియుండినయెడల మీయొక్కహ్యావయ 

మందు. గొంచెమైనను దయయుండునెడల నాతుదికోరిక నెక వేర్పం 

ey? ౦చుచున్నాను. నామృతకళేబరము హిందూవతపి) కారము 

దవానముచేయించకోరుదును, దానిని బాతిపెట్టుటగాన్సి యింకొక 

విధముగా వినియోగపర చుటగాని చేయవద్దని మియొక్క_దయ కిది 

వరలో పాతు రాలగు జలేఖాయొక్క_ తుడిశోరిక ఈమాటలు 

తొందరగా నస్పష్టముగా నూడ్జహోనుకు వినబడెను. ఆమె జులేఖా' 

ముఖమువంక చూచుచుండెను. జులేఖా నిలుచుండ లేక తళ్థ ణమే. 

భూమిమిో౭ద( గూలంబడెకు, ఈయకస్యాత్తుఘుబనమాచి నూర 

హోనుముఖము వెలవెలంబోయెను, ఆమె తనసోఫామండిలేచి స్పృహా 

తేప్పి , వెల్లకిల 'మొద్దువలెంబడియున్న జులేఖాశరీరము. చూచెను, మర 

ణచివ్నాములన్ని యు నొశశీరమందుం గనుసించెను, కనులు. తెజిసం 
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బడియుంగోను, గుడ్లు కదులుటలేదు. “తెలివి యెంత మాతిము కోని 

పించదు. విషముయొక్క_ పిభావమునల్ల శరీరావయవములన్ని యు. 

గొయ్యవలె దీగిసిపోయెను. 

థొంతవటకు నూర్జహోను శిలావిగవామువ లె వైతీన్యము 

తప్పి నిలువంబడెను స్పృహవచ్చినతమవాత జులేఖా కళేబగమున్న 
చోటికి. బరుగెత్తుకొనివచ్చి య-క భేబరముపిక్కం గూర్చుండెను. 

అప్పుడామె మనుష్యనంబంధ మైన గుణములు మజఅచిపోయెను, దైవ 

సంబంధ మైనట్రియు 'ఊస్వ్యభావమైనట్టియు బవిత మైన గుణములకు 

హృదయము లోనయ్యెను. మనస్సు నవనీతమువలె మె త్తంబడెను. 

ఇట్టి భూషణములగు గుణములు గలిగియుండుటచేతనే యామె త్రీ 

లోకమునకు. దిలకమని యనువీంచుకొనందగినది. ఆమె తనమృదువై 

న మృణాళములవంటి చేతులతో జులేఖాతల నెత్తి తనతొడమింద 

నుంచుగొనెను, ఆహా ! ఆదృశ్యము మూచితీరవలయును ! వర్ణించు 

టకు శక్షిచాలదు. పిపంచములో నందమైన (స్ర్రీరత్నము తనతొడ 

పైన వంగ దేశమందంతటను పిఖ్యాతివహించిన యొక ప్ర్రీరత్న ము 

ను బరుండ( బెబ్లుకొ నెను. రాణీ. తనచేతులతో జులేఖాతేల, హృద 

యము స్పురించ్చి నాడీపరీతచేసి పొణవోయు వాక భేబర మునుండి 

యదివజ కే పోయినట్టు గ9హించి తనకండ్ల వెంట కన్నీరు కార్చ 

సాగెను ముహూ _రమాత) మామెకామెశరీరము తేలియకయుం 

డెను. ఏదో యాలోచనతో. కూర్చుండెను. కన్నీళ్లు ముత్యముల 

వలె నీమెచెక్కులమోంద జారుచుండెను. కొంతసేపటికి జులేఖా 

తల తనతొడమిందనుండి నెమ్మదిగ తప్పించి, తివాసిమోదనుంచి, 

లేచి నిలువబడి తలవరులతో , నుస్ఫూను నిక్కడికీబంపవలయును 

అని యాజ్ఞయి చ్చెను. 
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నూర్తహాను తనసింహాసనము మింద కూర్చుని జులేఖా శరీ 

రమువంకం జూడంజూలక తలతిఎప్పుకొని కూర్చుండెను. బ్రంతలో 

నుసూివచ్చి జులేఖాశవమును నూర్గహానుయొక్క- సితియును జూచి 

థొంచెముసేఫు నిలుచుండి, తరువాత రాణీగారికాళ్ళ మిందంబడిలేచి 

4 సేవకుని శేమియాజ్ఞ ’ అని యడిగెను. ( అకాత్తుగా నాచెలిక క్త 

చనిపోయినది” అని నూర్ణహోను చెప్పెను (సెలవైనయెడల ఖున్ 

ఖానాలో నీశవమును బారవేయించెదను ” అని వసూ) బదులు 

చెప్పెను. 

చబేగముమహాల్లో ఖున్ఖానాయిను నొక నేలకొట్టుగలదు. 

రహాస్యముగాను, బత్యతుముగా ననేకవిధములుగ జచ్చిన, చంప 

బడిన శవములన్ని యు దానిలో. బార వేసి సున్నముపోయుట యా 

చార మైయున్నది. ఆపికారముచేయుటవలన దుర్వాసన జనించక 

చాన్రు విషయమై రవాస్యముగ నుండును. శవము లాగదిలోనుండు 

సంగతి యెవరికిని చెలియదు. అట్ట ఖుస్ఖానులో జులేఖాశవము పార 

వేయుటకు మసూ) యాజ్ఞకో లెను. 

నూర్ణహా నిట్లనెను. : అపి'కాగముకాదు, నాపియదాసి 

యొక్క శవము హిందూమ తౌభారము ప్రకారము చ్రాహ్మూణులు 

వలననే దహనము చేయించవలయును. తీలనరులకు నాకుదప్ప యింకె 

వరికిని యీాసంగతి తెలియదు. జులేఖా చచ్చినసంగతి యీ బేగము 

మహాల్లోంగాని, యాగా9లోంగాని వేమేల నాసామాజ్యములో 

నెవరికి తెలిసినను నీపొణములు నీకువక్కవని స్పష్టముగ నమ్ముము. 

నేనేదోపనిమోంద జులేఖాను ఢిల్లీ పంపినట్టు తెలియపర చెదను” అని 

చెప్పెను. 

జు లేఖాశవము హిందూఇ స్రుప) కారము దహానము చేయు 

టయు నామె చనిపోయినసంగతి యెవరికిని తేలియకుండ కప్పిపు 
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చ్చుటయు నసంభవమనియెంచి మసూ) యేమో చెన్స్పంబోంగా నూ 

గహోను కోపములో ధిక్కరించి , నీవు నేనుచెప్సిసప) కారము చేయ 

నియెడల నీపొణములు నీకుదక్కవని రూఢిగానమ్ముము ” అని తిరి 

గిచెప్పి యచ్చటనుండి వెడలిపోయెను, 

మసూ) తనలోందానిటు తలపోయసాగెను, “శవమును గా 

ల్బుటకు బయటకు పంపినయెడల జనులకు జులేఖా చాన్రసంగలీ తె 

లియకమూానదు. ఖున్ఖానులో శవము వేసిన యెడల చావుసంగతి గు 

ప్పముగ నుంచవచ్చును. కాని యిందుకు రాణీగారు సమ్మతించి 

యుండ లేదు. ఇట్టి యసాధ్యమైనపని చేయుట యెట్లో నాకుం దెలియ 

కున్నది. రాణీగారి యు త్తర్వుపికారము జరపనియెడల చాను సిద్ధ 

ము. ఆమెమాటకు తిరుగులేదు.” 

ఈపఏ)కారమాలో చించుచు నేమియునువోంచక కొంచెము 

నీఫ్రు నిలిచియుండి జులేఖావంక్రమాచిన నామెదయ్యమై తనను నీకు 

కొని తినునేమోయనుభయమువలన నాశవమువంకి. జూడక రాతి 

వేళ నేదోవిధముగ నేర్చాట్లు చేయవచ్చునని యూహించి యాగది 

కిటికీలన్నియునూసి గది'బెట తాళమువేసి తాళపువెవి తన జేబులో 

నుంచుకొని తనబసకు వెళ్ళిపోయెను, 

౨౯వ (వకరణము, 

~NEW. 

అర్షరాతోయెనది జేగనముమహాొల్ యావతు నిశ్శబ్దముగనుండే 
థి త pier. 

ను. రాజధానియొక్కసందడి తేగ్గిపోయినది. అప్పుడు మసూ) యిద్ద 

రు తలనరులనునిలిచి , మోరు సిస్ మహల్ కువెళ్ళీ యందుండుశ వము 



ను బైటకు తీసుకొని వెళ్ళి హిందూశఇాస్ర్రపకారము దవానముచేసే 

యేర్సాటుచేయనలెను. ఈకళేబరమెవరిదై నది యేరికిం 'బెలియనీయ 

వద్దు. బాగం ర్త ఇందులో నెంతమాతిము పఫొరపొటుజరిగినను మూ 

పొోణములుదక్కవు ” అని కఠినముగ నాజ్జయిచ్చెను. మజీయు. 

దనయొగ్గనున్న తాళన్ఫ చెవి వారికిచ్చి తిరిగి యీపి కారము చెప్పె 

ను. 4 శనమునెవరును గు ర్తించుటకు వీలులేనట్టుగా తలనుండి కాళ్ళ 

వజక్రుబట్టకప్పి క్ బ్లవారువజుకు యమునానదియొడ్డునకు మోసికొని 

పోయి హిందూమతపి కారము దవానముచేసీ రావలెను, మోరు 

బీదహిందువులవలె వేవము వేసికొనవలెను. శవము దహానముచేయు 

టకు వీలుకానియెడల దానిని యమునానదిలో. బడ వేసిన (ప్రవాహ 

మువెంట కొట్టుకొనిపోయి కంగా నదిలో చేరును. భవము నెవరు నడ్డు 

పెట్టకుండ కోటబయటకు తీసికొని వెళ్ళుటటకు నేను కగునేర్చాటు 

చేసెదను.” 

ఆమాటలువిని తీలార్లు సిస్ మహాల్ కు వెళ్ళి జలేఖాశవము 

మీా(ద నొకబట్రకవ్పీ దానినొకకోల్లకు గట్టిగాక ట్టి మోసిళొనివచ్చిరి 

మస్ఫూ రాజభ వనము, కోటశకా పలాకాయుచున్న సిపాయిల శేదో 

చెప్పి శవమును బయటకు, బంవి వేసెను. తేలారు శవమును మోసికొ 

ని యమునయొడ్డున నే నడచిరి, ఆంతేయు నిశ్శబ్దముగనుండెను. కాని 

యిద్దజుమనుష్యులు యాీాశవపాహకులకు. దెలియకుండ వారి వెనుక 

వెంబడించి వచ్చుచుండిరి. కీ, 4 మైల్లీ ప్రకారము నడచినతరు వాత 

శవముమోయుచున్న యొకండు రెండవవానితో నిట్లనెను ( ఓరీ ! 

ఈథవముచేయి నోముఖమునకు. దగులుచున్నదిరా ! ఈహిందూశవ 

ము 'దెయ్యముకాలేదుగద ! దింపరా. మూతము.,” అప్పుడిద్దణును 

శవమును కిగిందకుదింపి పరీశ్మీంచిరి, శవముయొక్క- కుడిచేయి కట్టు 
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లోనుండి బయటకువచ్చి కందకు వేలాడుచుండెను. చేయి కదలు 

చుండెను. వారాశ్చర్యపడీి శవము పిశాచ మైనదని భమంచెందిరి. 

కాని యందులోనొకండు ఛై ర్యమువహించి + మనము విసురు గానడ 

చుటవల్ల నాయూపునకు చెయ్యికడలుచున్నది * అనెను. తరువాత 

చెయ్యి కదలలేదు. కాని యాచేతియందు నూగ్గహాను నామాకుర 

ములుగల వజిపుటుంగరము పి) కాళించుచుండెను. నూర్జహానీయుం 

గరముసంగతి మర చెను, మసూ% శవమువంక పరీథీగాం. జూచియుం 

డలేదు. తలారులాయుంగరముచూచి భయపడిరి. ఆయుంగగముసం 

గిహించవలెనని యూహించిరి. కాని యాయుంగరము తమయొద్ద 

నున్న దమకు ముప్పుగలుగునని భయపడి దానిని ముట్టలేమ. ఆ 

చేయి తిరిగి కట'లోంెట్టి గట్టిగాలట్టి శవమునెత్గుకొని నడువ సాగిరి, 

ఈలోపుగా వెంబడించుచున్న నిదజీలో నొకండొక పొదవాటున 

డాగియుండెను. రెండవనాండు గుట్ట మెక్కి. యెక్క_డికో వెళిపోమె 

ను. తలారులు శనమును గొంతదూరము మోసికొనివచ్చు సరికి 

యొక స్ట్రళానవాటిక కనువిం వెళు, అందులో దవానమునకు నొక 

శవము వచ్చియుండెను. వావాకులు కోశైలనిమి త్తే మెక్క_డికో వెళ్ళి 

యుండిరి. తీలార్షది సరియైనసమయమని యూహిం౦చి తాము తెచ్చి 

నథవము నక్క.డనుంచి యక్క_డ నిదివరలోనుంచంబడిన శవమును 

మోసికొనిపోయి యమునలో బార వేసిరి మొదటిశవము తాలూకు 

మనుష్యులువచ్చి వారు "తెచ్చినశవమ చేయని యూహించి దహన 

ముచేయునురని తీలార్గున మి వారిత్రోగవను వారు వెళ్ళిరి. తరువాత 

క్రళ్లులకువెళ్లిన మనుష్యులువచ్చి కులు చితిగాంబేర్చి శవమునుత్రీసి 
చితివిాదం 'బెట్టుటకై శవమునొద్ద కువచ్చిరి. ఇంతలో "తెల తెలవారు 

చున్నందున కొంచెను వెలుతురుగానుండెను, ఆవెలుతురులో వార 

క్క డనున్న శవమునుజూచి యది తాను తెచ్చినదికాదని సం చేహిం 
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చి దానిపై కట్టినబట్టవిక్సీరి. ఆశవనునుజూచి భయముతో ' నెత్తురు 

గడ్డకట్టులొనిపోన, తమను వివసర్సము శజచినట్లూహించుకొని వి 
క్క బలమువూపిరి, 

2303వ (పకరణము, 

a క 

శవవాహాకులను వెంబడించిన యొక వ్య క్రి బహాదీర్ధ కాయుం 

డు. బలాథ్యు(డు. ఆజూనుచాహుండు. ఎసిన్యాధి కా౭ియొక ఢా దుస్తు 

లను ధరించియుండి చూపరులకు భీతికొలుపుచుంజెను, అతండు శవ 

ము విడిచిపట్టయబడినచోటికివచ్చి శెవమునకున్నక్రట్లువివ్సీ యాశవ 

మును దనభుజముపై నిడికొని సమిపముననున్న యొక చెట్టునీడకుం 

దీసికొనివ చ్చెను. అమనుష్యుండాశవము నొక చిన్నపిల్లవ లెనెత్తుకొని 

తేండివలె( 'బేముతో నాథశవమువంక( జూచుచు నాతురతళతో నిటు 

నటు నెవరికొటకో చూచుచుండెను. ఇంతలో. గొంతమంది మను 

ష్యులొకపల్లకీ మోసికొని కనుచూపుమేరలో వచ్చుచుండిరి. అప లకీ 

ముందొక యువకు(డు గుజ్ల మెక్కి వచ్చుచుండెను, వారినిజూచి మన 

చీనాని సంతోవముతో నొకధ్యనిచేసెను. ఆధ్యనిగహించి వారీత 

నివైపుసకు నచ్చిరి. పదునాజుగురుమనుష్యులు పల్ల కిని వెగాసికొని 

వచ్చి చెట్టుకందదింపిరి, యువకుడు గుట్రముదిగను, యువకుండును 

సేనానియుకలిసి జలేఖాశివమ; నెత్తి పల్పకియందుంచి పల్లకితలుపు ' 

మూాసిరి. బోయీలు పల్లకీ నెత్తుకొని పరుగిడసాగిరి, యువకుడు 

తిరిగి యశ్వారోహణముచేసి ప ర్తికివెంటనే వెళ్లెను, సేనాని పల్లకి 

కనబడునంతవజకుం జూచి | ఈరెండాడఈసింహాముల యుద్ధము చూ 
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చెదనుగాక ! ఇందులో నెవరుజయించెదరో ” అని తనళోః దానను 

కొనుచు నెక్కడికో నెల్ళిపోయెను. పగలు శెండుజాములవటుకు బో 

యీలు పల్లక్రిమోయు చుండిరి. గుబ్హపుస వారీచేయు యువకునిజూచి 

జనులాపల్ల క్రియం'దేదో యొక గొప్పకుటుంబవు స్త్రీ పియాణముచే 

యుచున్న దని యనుకొనిరి. రెండుడాములగు సరికి పలికి యొక పొడు 

చేవాలయమునొద్ద నాగెను, ఆదేవాలయము లోనికి వెళ్లుటకు బయ 

టకువచ్చుట కొక సేద్వారముగలదు. చుట్టు నెత్తుగలగోడలు గలవు. 

ద్వారము లోపల మూయంబడియుండెను, యువకుండు తలుపుళేట్టం 

గా లోపలనుండి యొక పడుచుసన్యాసిని తలుపు తెజు చెను, సవారి 

చదేవాలయములోనికి* బోనిచ్చిరి. దాగరముతేలుపు మూయంబడెనుం 

జులేఖాశవము లోన దింపంబడినతరువాత తిరిగి తలుపు తెజవంబడిన 

ది వాహకులు సవారీతో బయటకువెళ్లి ర. యువకుండగు యుస్ధవీ 

రుడు బోయీలను సంతోవపరచి తానెక్కడికో వెళ్ళిపోయెను, 

యువసన్యాసిని యునకుండు కనువించువజకు ద్వారమువద్దనిలిచి తరు 

వాత తలుపు లోన వ్లిగించుకొ నెను, ఆహో! కాలకుహిమ ! జులేఖా 

చనిపోయినతరువాత నామె శవమునకు విశాాంతిలేదుకచా ! ఒక 

కాలిబంతివలె నాశవమిటునటు కొట్టంబడుచుండెను. ఆశ్వికుండు కొం 

తదూరము వెళ్ళి తసకొజకుం గని పెట్టకొనియున్న యొక మనుష్యునకు 

గుజ్జము నొప్పగించి తాను నడచి యూరిలోనికి వెళ్లెను, ఊరిగేటు 

కడ నొకసిపాయి కొనువీంచను. అతండు 4 సీకొఆుకు బొల కాలను 

నుండి వేచియుంటిని, వచ్చితివా ? ” అనెను. 

 బెహరీచెరాను ! ఇక్కడికెట్లు వచ్చితివి ? నీకు గుజ్జు మెనరి 

చ్చిరి' అని రసవుత్సవీరుడడిగాను, 

* రాజకునూరా ! గుజ్జమెక్కడనో యొకచోట వ్రారికినది, 
రాజకార్యమువచ్చినప్పు డాతంకముగలుగునా €* అని చెరాను బ 
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దులుచెప్పెను, సశే నీవు దయామణి యెక్కడనున్నదో వెత! 

యామెను బేవాలయమునొద్దకు 'జేర్చుము * అని రాజకుమూరుం 

డు చెప్పెను. (పిల్ల నాఫొజకు చాలసేపటినుండి వేచియుండును | 

అని చెప్పి చెరాను దయామణిని వెదకటకు వెళ్ళిపోయెను. రాజ 

కుమారు(డు తేనతో)వను తాను వెళ్లెను. 

'బెహారీ చెరాను చిన్న వాడు కౌ(డు. అతనివయస్సు 60 సంవ 

తరములు దాటియుండును. ఐనను బాగుగ బలముగలిగి దృఢ'కొ 

యుండు, అతని స్వగామము వంగ చేశములోనిది. అతండు గొల్లకు 

లస్తుడు. అశండేహాప మైనను చాల్చ్బసమర్దుండు. ఫకీరు ముసలిడ్రీ వే 

షములను వేసికొని తీరుచు జనులను సవ్వించు చుండును, అతండ నేక 

విధములుగ మాటాడశక్థిగలవాండు, ఆదినములల్రో ఢిల్లీ యాగా? 

పట్టణములయందు రసఫుతిసి పాయిలకు లెక్కలేదు. అక్చరు బాదు 

పాకాలమంచే రసఫుతు)లు చాలమంది పటాలములయందు ద రా 

రునందుకూడ, బ్ర) వేశ పెట్టంబడికి, జపహా౦గీవకాలమందుకూడ మొ 

లాయోా దర్భారునందు పటాలములలో నధికారబుందేయుండి యు 

న్నారు. ఇదిగాక ప్రస్తుత కాలమందు యుగ్గముజరుగున నే వాడుక వలన 

న నేక రాజపుతుల పటాలములు రాజధానియందు బసవెసియుం డెను, 

కాంబట్టి యెనరైన రస్రపుతినిపాయి వేషమును ధరించిన వాని వీహా 

రమున కెట్లి యాతీంకమును గలుగకోయు౦ డెను మహాబత్ ఖాన్ తురక 

మతము తీసికొన్నను రసపుతు)ండుగనుక రసపుతులయందభి కూన 

ము కలిగియుండెను. మొగలాయీ 'సేనలన్ని టికి నతేండుసర్వ సేనాని. 

అతండ నేక రసపుతు)లకు తన సైన్యమునందు నౌకరీ యిచ్చుచుండె 

ను, ఇట్టిసమయమందు బెవారీచెరాను రసవుశ్ళ సైనికునిగా వేషము 

వేసిళొనుటవల్ల నతనిని యెవరును గు క్రపట్టుటగాని యాతంక పరచు 
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టశాని జరిగీయుండ లేదు. ఈచరానే యిదివరలో పత్తేపూరుసిక 
గేటునొద్ద యొక యువసన్యాసికి వంటవాండుగానుండుట విన్నాము. 

ఆనన్యాసి యిప్పుడెక్కడనున్నా (డు ? జులేఖాశవము సరిగా విని 

యోాగపరచుటకు 'బెహరీ చెరా నెందుకంతేయాతముపడియుం'డెను? 

ఈపక్నలశకెవరు సమాథానము చెప్పగలరు ! 

చరాను మొదట నాగాచౌకుకు వెళ్ళి తమలపాకుల వర్త 

కురాలగు గాంగియా కొట్టుకడకు వెళెను, గాంగియా తమలపాకుల 

వ ర్రకమువలన చాలసామ్ము గడించెను, పట్టణములోనున్న యన్ని 

దుకొణములకంకు నీమెదుకాణమునందు మంచి శుభ ముగు తమల 

సాకులు, సు౫ంధపువక్క_పొడి, మసాలాదినుసు లగరువత్తు ల త్తరు 

లు పన్నీరువగై రాలు దొరకును. పట్టణమండలి గొప్పగొప్ప సర్హా 

రు లుమాగవ్రలు, నవాబులధీకారులు, సీ మెకొట్టునకువచ్చి సరకుల 

ను గొనుచుందురు. ఈ మెళొట్టునందలి తమలపాకునుపయోగించుట 

యాదినములలో( జాలగొప్ప. ఆమె మధ్యవయస్సుగలదియె, సరీర 

సౌష్టవమువలనను మాటలచమత్కారమువలన ననేకులను తమ 

దుకాణమున కాకగ్గి ంచుచుండేను. ఆమె తేనకొట్టునక్రు తేంజూము 

(సవారీ) మింద వచ్చుచుండుట యభ్యాసము, ఆమె వంగ బేశపు 

(స్ర్రీయనియు, రాజా మాన్ సింగుకాలమున నాగా)వచ్చి యాయన 

'చనిపోయినతరువాత తమలపాకులయంగడి పెట్టుకొ నెననియు జనులు 

చెప్పుకొనుచుందురు. అమె తనయొక్క వృత్రియందధికు రాలై యా 

గాపట్టణమం దేగాక చుట్టుపట్టనుండు "జీఛమంతటను దమలపాకుఖు 

వగైరా వ'రకమునందు గడుపిఖ్యాలి వహీం చెను, 
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-=* మ్యో(క్ష్ధక్త,,- 

గాంగియా సోఫామింద కోర్ప్చుండియుండి దుకాణమునకు 

నచ్చిన వారందజిని వారివారిస్థితికిం దగినట్టు మర్యాదచేయుచు౦ డెను. 

ఆమె యెదుటనున్న యి త్తడి సెన్సై బంగారునాజెములతో నిండుచుం 

డెను. అసమయమందు 'బెహరీ చెరాను లోన బ్రివేశించెను గాంగి 

యా యరతేనినిచూచి నవుకరుతో హిందీలో సింవాజీకి యాననము వే 

యుమనెను. 'బెహారీ తనకు( బనియున్న దనియు. గూర్చుండ టక్రవకా 

శములేదనియు( జెప్పుచు తమలపాొకులపడవ -వచ్చినదాయని యడి 

గను, + సమయమునకు సరిగా నేవచ్చినది. కాని యాకులు తాజానవి 

కాకుండుటనలనం గొన్ని తోఏవలోంజెడిపోయినవి * అని గాంగియా 

బదులుచెప్పెను,' 

( సర్కారుద్యోగస్తులు వానిని స్యాధీనపరచుకొనిరా? * ఆని 

చరాను ప్రళ్నిం చెను, 

లేదు, దొనివెంటంబడి వచ్చిరిగాని యాసొత్తు గాంగియాది 

గా తెలిసికొని వెనుకకు వెళ్ళి పోయిరి” అని గాంగియా చెప్పెను, 

చరానటునిటుమాచి మెవపను తము కని పెట్టుట లేదని ని 

శ్చయించుకొని (అయితే గిరిగి వానిని తత్ణ ఇమే పంపించవద్దా ! 

వారు తిరిగివచ్చెద శేమో ! ” అని యడిగెను. 

: ఆపని యిదివజికే జరిగినది” అని గాంగియా నవ్వుచు బ 

దులు చెప్పెను, 

4 ఎక్కడకు. బంపితివి ” అని చరానడి7ను. 
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( యమునలో+ బార వేసితిని ”. అని గాంగియాబదులు చెప్పెను, 

చరానాక్చర్యముతో గాంగియావంకం జూడసాగెను, వీరిద్ద 

జీకి సంభామణ జరుగునపుడు పదిమంది నునుష్యులు దుకాణములో 

"బేరముచేయుచుండిరి. వారందటికి గాంగియా బదులు చెప్పుచుంజెను, 

చరాను రసపుతు9/డనియు, వ_కవ్యవహారము మాటాడుళొనుచు 

న్నారనియు వారనుకొనిరి. 'బెహారీచెరాను తేన మనస్సులోనున్న సం 

గతి గాంగియాకు రహస్యముగాం 'దెలియపర్పవలెనని కోరుచుండెను. 

కాని యందుకు పీలుగలుగ లేదు. ఆసమయమందు వర్తకసరణి య 

నంగా 'బేరగాండ )యొక్కరద్దీ యెక్ష్కుువగానుండెను. వర్తకవుమాట 

లలో దయానుణియొక్క సంగతి ఇ రాను కనుగొనెను, ఆమె యక్క 

డకువచ్చినట్టు, నెవరో యామెను వెంబడించినట్లును, గాంగియాయొ 

క్క మర్యాదవలన చారామెను పట్టుళొనకురడ వెళ్ళిపోయినట్టును 

చరానూహీం చెను, ఇంకను సరియైనసమాచారము కనుగొనవలెనని 

యతండు తహతపహపడుచుండెను. సాధారణముగా బేగముమహాలు 

నందలి బందీలీ (దానీలు) దుకాణమునకువచ్చి యిక్కడ యువకుల 

తో రవాస్యసంభావణలు జరుపుకొనుచుండుట కలదు. గాంగియా 

యొక్కలస్థితిని గుటీంచి యనుమానముగలిగి సర్కారుదో్యోగస్తు లెవ 

నను గాపలాలోనుండి నేమోయని చెరానుకు సంబేహముగలిగె 

నుః ఇది గహించి గాంగియా 44 _రృరముపి'కారమంఠతయు జరిగి 

నది. మొరనుచూనవడనవనరములేవు ” అనెను, కాని యింతటిళో 

చరాను తృ ప్టిపడలేదు. ఇప్పుడు దయామణి యెక్కడనున్నది. య 

తనికి తెలియలేదు. దయామణి నగలతో మహాల్నుండి పారిపోయి 

నసంగరి నూర్దిహానుకు6 'జెలిసినయెడల నామి మెక్కొడ చాగియు 

న్నను వెళకి తెప్పింశగలదనియు దొరకిన సామెతల తప్పక నరికి 
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'వేయించుననియు౬ జరానుకు. 'దెలియును. జులేఖా తాను ఫకీరుతో 

మాటాడిన మాటలవలన నూరగ్దహోనుకుం దనయందనుమానము తేగి 

లినదని స్థిరపరచుళొనెను. నూర్ణహానుక్లు నెవరియం దైన ననుమాన 

ముకలిగానా యట్టివారిని బంధుమి కౌదులతో (గూడ వారిని నిర్మూ 

లముచేయుననుమాట నిశ్చయము. మటియు( దానుచేయు పనియొ 

క్క చిహ్న లేమియు నెవరికి. గనుప్రించకుండ? జేయంగలదు, 'బెహరీ 

చరాను బుద్దికుశలతగలవాండు గనుక నీసంగతులన్ని యు నూహించె 

ను, మజీయు నతండీప) కారము తీనలో(దాను దలపోయసాగను 

( జులేఖా తన యంత్య కాలము సమోాపించినదని తెలిసికొని 

తనతొలూకు ధనమును జవాహీరీయును దననౌకరు దయానుణికిచ్చి 

గాంగియాయొ నకు బంపీనదని నూర్జహోనుకు( "దెలియునెడల నామె 

గాంగియానుమాత్ి)ము బితుకనిచ్చునా ? జులేఖామరణ మో మెకు6 

"జలియదుకాంబోలు ! తెలిసియుండిన సీజీ కారము దుకాణమ౦ందు. 

గూర్చుండి సంతోషముగం గాలముగడువునా ? కాదు. కాదు. 

ఈమెకావా ర్త తెలియలేదు. ఎట్లు తెలియును ! జులేఖా యాత్శవా 

త్య నిన్నగదా జరిగినది ! మజీయు నాొవార్త బహురవాస్యముగ 

నుంచంబడినదిల 

ఈపి కారము చరాను తలపోయుచు నాతురతతోం జూచు 

చుండెను, గాంగియా యతన్మితి కని పెట్టి “మోారుపంపిన తమలపా 

కులు చాలమంచివి. తిరిగి యటువంటివి పంపవలెను ’ అని చెశాను 

తోంజెప్పి 'బేరగాండితో, (అయ్యా ! ఈయన తమలపాకులపాహా 

శారు, ఇతనిదయవల్ల మనకు మంచితేములపాకులు దొరుకుచున్నవి ” 

అనెను, వారాశ్చర్యముతో ( రసపుతొసిపాయి తమలపాకుల వర్త 

కుండా ?” అని తమలోందాము నవ్వుళొనసాగిరి, ఈలోపవుగాం జరా 
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ను గాంగియాతో ( మన తమలపాకుల వ ర్హకురోలు' చనిపోయినదని 

చెప్పుటకు జాల విచారించుచున్నా ను ' అనెను గాంగియా యా 

మాటవిని వీడుగుపడిన దానివలె. 'టెల్లంబోయి మాటాడలేక చరా 

నుముఖళునంక దృష్టీనిలిపి హీనస్వరముతో +మోరు చెప్పీనసంగతి 

నిజమేనా ! ” అని యడిగెను, నిజము’ అని చరోను బదులుచె 

ప్పెను, ఆమె ముఖమునందు (గలిగిన మొర్చక్కడనుండిన (పేతుకులు 

కనిపెట్టి యామెవంక్ర నొశ్చర్యముతోం జూచుచుండిరి. గాంగియా 

సామాన్య(గ్రీశాదు. ఆమె వాల మనో ధై ర్యముగలది. తత్శ ణమే 

భ్రైర్యమువహించి (ఆహో! అతండు నన్ను పాకుచేసినాండు. అతనికి 

చేను చాల పెట్టుబడి పెట్టియున్నానో " అనను. 

అప్పుడ క్క_డనున్న యొక సర్హారుండిట్ల నెను, (నీకు డబ్బు లె 

క్కయెమి ? ఎంతడబ్బు సంపాదించుచున్నా వు కాన్ర. నీముఖ వై ఖరి 

చూడ నీళండి'యో, కొడుకో, కూతురో చనిపోయినవొ ర్త వింటి 

వని మేమూహించుచున్నా ము, మీరంతా డబ్బు దాసీలు. అందు 

కొ కే యి విచారపజెదరు. ఆమాటలువిని యక్క_డనున్న జన 

మంతేయు నవ్వసాగిరి. గాంగియా 4 మోకు డబ్బు సంపాడనయొక . 

కష్టము తెలియదు. గనుక నిట్లు హేళనచేయుచున్నారు. ఐనను 

మాయెదుట నాపకార మవినయముచూవీనందుకు తీమింపుండుః 

నాశెంత నష్టముగలిగినది యీసింగుసా హేబుగారితో లెక్కచూచు 

కొనవలసియున్నది ” అని చెప్పి విచారములోో? బ్రక్క-గదిలోనికి వెళ్ళి 

చరానునుగూడ రమ్మని సైగచేసెను. వారిద్దరును గదిలోంబి వేశిం 

చీరి, దుకాణమునందు మామూాలుప కారము వ్యవహారము జరుగు 

చునేయుండెను. నవుక్రర్లు పనియావత్తు జరుపుచుండిరి. గ దితలువు 

చేసికొని గాంగియా చరాను నరగంటవజక 'మూటాడిరి, వమిమూా 
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టాడినది యెవరికి. దెలియదు, తరువాత చరాను బయటకువచ్చి 

యాగాబజారులో నదృశ్యమా యెను, కొంత చేపటికి గాంగియా 

కూడ గదిలోనుండి బయటకువచ్చి నౌాకర్గ తోం దసళరీరమున బా 

గుండనందున నింటికీ వెళ్లుచున్నా ననియు గొంచెము నెమ్మదిగానుం 

డిన మధ్యాహ్నము వచ్చెదననియు యధథాపకారము వ్యవహారము 

జరువుచుంకుమనియు. చెప్పి తనసొమ్ముపెళ్షైతో బయటకువచ్చి 

యొక గుజ్జపుబండియెక్కి యెక్కడకో వెళ్ళిపోయెను. ఆగాప)జల 

కామెవిమయ వై యంతవజ కే తెలియును, ఆమె మధ్యాహ్నము దు 

కాణమునకు రాలేదు, నెకర్గారాతి యామెయింటికి వెళ్ళగా నామె 

యింటియొద్ద కశువించలేదు. వారి కనుమానముగలిగినది, గుబ్టపు 

బండి వానివిషయమై దర్యాప్తు చేసిరి, కాని వానిజాడ యెక్కడను 

గనుపించలేదు. గాంగియా గాలిలోం గలసిపోయెనా ? ఏమైనది 

యువరికిని. చెలియదు. 

పధమభాగ ము సంపూర్ణము, 

రంగా అండ్ రో, ప్పింటర్పు, శాకినాడ_.1934. 








